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Sammanfattning 
Försvarsmakten har under de senaste åren genomfört flera förändringar, av både organisation 

och inriktningar. Dessa har varit styrda av ekonomiska och politiska skäl men också för att 

kunna möta det förändrade omvärldsläget. Mitt i dessa förändringar befinner sig 

Försvarsmaktens personal. Denna studie fokuserar på de officerare inom Försvarsmakten 

vilka trots omorganisationer och förändringar av verksamheten jobbar kvar inom 

myndigheten. Den av oss identifierade tidigare forskningen rörande Försvarsmaktens personal 

fokuserar främst på de som lämnat sin anställning inom myndigheten. 

Försvarsmakten påtalar ofta att personalen är dess främsta resurs, vilket blir syftet med denna 

studie. Att öka förståelsen för faktorer bakom personalens trivsel och motivation, för att 

därmed kunna behålla de som redan finns inom myndigheten.  

Studien är genomförd som en kvalitativ induktiv undersökning med ett urval av respondenter 

från tre av Försvarsmaktens organisationsenheter. Trots dessa olika organisationsenheters 

skilda verksamhetsområden, identifieras likheter av faktorer som bidrar till att de uppskattar 

och motiveras av sin anställning inom Försvarsmakten. 

Kommunikation, relation, uppfyllelse samt variation är de fyra övergripande teman som 

studien har identifierat. 

Studien gör inte anspråk på att placera dessa i någon hierarkisk ordning, där någon betyder 

mer än någon annan. Däremot kan det konstateras att de varierar över tiden för enskilda 

individer, vilket därmed betyder att de är av olika vikt för individen beroende på var individen 

befinner sig i sin livssituation. De skapar en balanserad uppfyllelse. 

 

Nyckelord: Försvarsmakten, Officer, motivation, jobba kvar, trivsel, kommunikation, relation, 

uppfyllelse, variation 
 

Abstract 

The Swedish Armed Forces have in recent years implemented several changes, of both 

organization and direction. These have been governed for economic and political reasons, but 

also to be able to meet the changing external environment. In the midst of these changes are 

the Armed Forces' personel. This study focuses on the officers within the Armed Forces who, 

despite reorganizations and changes in the business, are still working within the authority. The 

earlier research identified by us concerning the Armed Forces' personal focuses mainly on 

those who left their employment within the organisation. 
The Swedish Armed Forces often point out that the personel is their primary resource, which 

is the purpose of this study. To increase understanding of factors behind the personels well-

being and motivation, in order to be able to retain those who already exist within the 

department. 
The study is conducted as a qualitative inductive study with a selection of respondents from 

three of the Armed Forces' organizational units. Despite these various organizational units' 

different areas of activity, similarities of factors that contribute to their appreciation and 

motivation are identified by their employment in the Armed Forces. 
Communication, relationship, fulfillment and variation are the four overall themes that the 

study has identified. 
The study does not claim to place these in any hierarchical order, where someone means more 

than anyone else. However, it can be stated that they vary over time for individual individuals, 

which means that they are of different weight for the individual depending on where the 

individual is in their life situation. They create a balanced fulfillment. 
  
Keywords: The Swedish Armed Forces, Officer, motivation, work, well-being, 

communication, relationship, fulfillment, variation.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Idag, 2019, består Försvarsmakten av cirka 20 000 tillsvidare- och visstidsanställda 

medarbetare varav ca 9000 är taktiska officerare och specialistofficerare. Överbefälhavaren 

skriver i inledningen till Försvarsmaktens årsredovisning 2018 att;  

                                                     (Försvarsmakten, 2018, s.1)  

 
Vi som genomför denna studie har arbetat inom yrket i nästan 20 år. All tre har upplevt 

värnpliktsförsvaret och är skolade i det som då kallades “den nya befälsordningen”, NBO. 

Denna befälsordning innebar att Försvarsmakten 1983 gick från tre olika kategorier till en 

kategori officerare. Den 1 januari 2009 gick Försvarsmakten återigen in i ett nytt befälssystem 

(Försvarsmakten, 2008), då fick de ”gamla” officerarna välja om de skulle ha kvar sin 

officersgrad, alternativt bli specialistofficer. Vi valde alla tre att behålla officersgraden och 

börja arbeta i rollen som taktiska officerare. 

 

Idag tjänstgör vi vid tre olika förband; Blekinge flygflottilj, Göta Ingenjörregemente samt 

Livregementets husarer. Trots de tre hemmaförbandens markant olika uppgifter har vi under 

åren varit med om samma förändringar.  Alla förband har på olika sätt påverkats av politiska 

och ekonomiska konsekvenser och precis som andra officerare har vi upplevt tider av 

osäkerhet. 

 

Vi upplevde under 2000-talets början en omvälvande tid där vår organisation genomgick stora 

förändringar. Under denna period fann sig Försvarsmakten som organisation och myndighet i 

konsekvenserna av ett skiftat omvärldsläge. Detta tog sig uttryck i form av budgetbesparingar, 

nedskärningar och nedrustningar. Personalen i organisationen tvingades anpassa sig till nya 

politiska vindar där det ena förbandet efter det andra lades ner, samtidigt sjönk förtroendet för 

vad som faktiskt skulle kunna uträttas med det som var kvar. Sveriges åtaganden 

internationellt blev viktigare än att, som tidigare, hålla ett värnpliktsförsvar för yttre hot mot 

Sveriges gräns. Plötsligt förändrades Försvarsmaktens fokus från att vara en krigsmakt och ett 

kall för officerarna, till att bli ett verktyg för att lösa det politiska “               

(TT, 2013, 29 jan).  

I och med Försvarsmaktens nya fokus har även samhället under det senaste decenniet ändrat 

sin syn på organisationen, därmed även på officersprofissionen. Den självklarhet och respekt 

officerstiteln och uniformen en gång hade, har i dagens samhälle förändrats. 

 

Försvarsmaktens nya inriktning fick sina konsekvenser, den främsta var att officerare och 

anställda började lämna organisationen. En del sades upp, en del bytte tjänstgöringsorter, men 

många valde att sadla om. Denna personal- och kompetensförlust skapade en allt högre 

belastning på de kvarvarande officerarna. Officerare som under samma tid också tvingats 

ifrågasätta såväl en akademisering av yrket, som en ny befäls- och soldatordning. Den tidigare 

respekterade officerskåren kom enligt vår uppfattning att i allt större utsträckning ifrågasätta 

sitt existensberättigande och sin arbetsbelastning.  

 

Idag kan vi se konsekvenserna av dessa år i organisationen och nu en ny tid av utmaningar. 

Försvarsmaktens anställda behövs mer än någonsin och officerens kompetens i synnerhet.  
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Organisationens vakansläge, där det kan ifrågasättas om förband löser sin krigsuppgift eller 

för den delen kan bibehålla sin krigsduglighet, är allvarligt. Är organisationens interna 

utbildningssystem dimensionerade för verklighetens faktiska behov? Räcker inflödet av ny 

personal till för att möta de redan nu kända avgångarna? Hur skall Försvarsmakten då klara av 

att axla de nya tiderna? 

 

Ovanstående frågor har väckt vårt intresse för vad vi själva kan göra och påverka i vår 

yrkesutövning. Vår uppfattning är att majoriteten av de studier som bedrivits inom och på 

Försvarsmakten idag handlar om varför personalen slutar. När vi tittat på annan forskning ser 

vi att de handlar om organisationer i allmänhet t.ex. Why people stay: Using job 

embeddedness to predict voluntary turnover (Mitchell, 2001). Förhoppningen är att denna 

studie kan komplettera och föra dessa resonemang vidare med fokus på Försvarsmakten 

behov.  

 

Vår uppfattning är att Försvarsmakten idag är underdimensionerad för de uppgifter vi är satta 

att lösa. Vi ser en organisation som har problem med rekrytering och utveckling, men 

framförallt att få personal att stanna. Personal som enligt alla är den viktigaste resursen i 

organisationen. Personal som står för den erfarenhet och kompetens som behövs när vi skall 

bygga upp Sveriges nya försvar.  

 

 Försvarsberedningen understryker behovet av de äldre officerarnas kompetens och 

erfarenhet i krigs-       u d                 (Regeringskansliet, 2019, s.237) 

  

Vi ser idag och Överbefälhavaren säger själv vid rikskonferensen Folk & Försvar i januari 

2019 att; 

 

 Människorna i Försvarsmakten utgör vår mest värdefulla tillgång. ...Vi behöver fler 

kvinnor och män med försvarsvilja, färdigheter och engagemang. Hanteringen av en mer 

komplex hotbild kräver bredare kompetens. Därför ska vi fortsätta våra ansträngningar 

     y                    d  V              d m          

 

Att behålla personalen är således en av de viktigaste prioriteringarna Försvarsmakten står 

inför under de kommande åren. Vi har för avsikt att i denna studie titta närmare på detta. Hur 

och vad kan göras för att skapa bättre förutsättningar för att behålla Försvarsmaktens 

personal? Personal och kollegor som oss själva - gamla officerare! 

 

Vår studie syftar till att skapa förståelse för hur de anställda officerarna upplever sin situation 

och vad som fått dem att stanna kvar i en organisation som har varit under ständig förändring. 

Förhoppningsvis kan studien ge chefer i organisationen ett verktyg att förstå vad som 

motiverar och får personalen att stanna.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt ur Försvarsmaktens turbulenta bakgrund och nuvarande personalsituation 

är avsikten med studien att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar officerare att 

stanna i Försvarsmakten. Vår förhoppning är att detta i sin tur kan ge organisationen ett 

verktyg till att behålla sina taktiska officerare. I denna studie ställer vi oss frågan:  

 
Vad påverkar officerens vilja att stanna kvar i Försvarsmakten? 
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1.3 Disposition 

    
Kapitelindelning Namn Innehåll 

Kapitel 1 Inledning Syftar till att ge läsaren en introduktion och bakgrund om vårt ämne 

samt varför det är intressant att genomföra denna studie. 

 

Kapitel 2 Metod Metodkapitlet redogör vår forskningsdesign, våra val kopplat till 

denna samt studiens tillvägagångssätt. 

 

Kapitel 3 Resultat Redovisar vårt resultat från genomförda intervjuer, det empiriska 

underlaget, samt hur vi har kategoriserat och strukturerat den 

insamlade data. 

 

Kapitel 4 Referensram Skall för läsaren ge en överblick över den av oss identifierade 

relevanta tidigare forskning, som vi har valt för vidare analys och 

diskussion.   

 

Kapitel 5 Analys & 

Diskussion 

Kapitlet redovisar vår analys av resultatet och för en fördjupad 

diskussion kring denna. I kapitlet kopplas tidigare teorier/forskning 

mot vår analys. Vi påvisar hur kopplingar mellan kategorier påverkar 

varandra och avslutningsvis presenteras vår modell för besvarandet av 

forskningsfrågan. 

 

Kapitel 6 Slutsatser Redovisar våra slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 

 
Tabell 1 Kapitelindelning 

Vi har, som ovan presenterats i tabellen, valt att disponera vår uppsatts i en alternativ ordning 

jämfört med vad som anses vanligt. Vi har valt att låta kapitlet med referensram komma efter 

kapitlet med resultat. Genom detta vill vi förstärka och påvisa för läsaren vår induktiva ansats.   

Efter det vi presenterat problematisering och syfte under det inledande kapitlet har vi sett det 

som viktigt att skapa en förståelse hos läsaren för vår forskningsdesign. Därefter har vi valt att 

presentera det empiriska underlaget, då det ur detta naturligt växt fram ett behov av 

referensramar för fortsatt analys och diskussion. Vårt resonemang styrks därigenom med en 

tydligare koppling till tidigare forskning och ger ett ökat djup i analyskapitlet. Avslutningsvis 

redovisar vi våra slutsatser med förslag till fortsatt forskning.  

I och med denna disposition anser vi att det ger en tydligare röd tråd för läsaren samt att det 

förstärker studiens induktiva ansats.   
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2 Metod 
I detta kapitel redogörs vårt vetenskapsteoretiska ställningstagande och valet av 

forskningsdesign för studien. Därefter presenteras vald datainsamlingsmetod, urvalskriterier 

samt hur vi har valt ut respondenter. Slutligen beskrivs genomförandet, dels av själva 

datainsamlingen och hur vi har genomfört analysen av den insamlade data. 

2.1 Vetenskapsteoretiska ställningstaganden 

Det vetenskapsteoretiska ställningstagandet vi gör kommer att påverka hur vår forskning 

kommer framdrivas. Vårt ställningstagande hjälper även läsaren att förstå hur vi har tänkt och 

gått tillväga i vår studie.    

  

Det finns två huvudsakliga förhållningssätt inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Det 

ena är positivism som i huvudsak har försökt anammat de naturvetenskapliga idealen med att 

hitta kausala samband och lagar, sanningen. Hermeneutiken riktar sig mer åt tolkning, 

förståelse och reflektion. Den kommer ursprungligen från texttolkning av bibeln och kallas 

ofta för tolkningsläran. Den bygger på att få en helhetsförståelse och objekt måste sättas in i 

en kontext för att skapa sammanhang. Fokus är inte på ett enskilt ord, utan alla ord i texten 

skapar förståelse. Här engagerar sig forskaren mer i forskningen och tar därmed med sig sin 

värdegrund och personlighet in i arbetet. Inom hermeneutiken så finns inte någon enhetlig 

uppfattning av det exakta innehållet i sitt forskningsideal, utan det är föränderligt beroende på 

samhällsvillkor, tidsperioder och tolkningen av den. Därav kommer hermeneutiken aldrig att 

uppfylla de krav som ställs inom det positivistiska forskningsidealet (Andersson, 2014).  

När vi tolkar vår empiri så är det viktigt att vi har en förförståelse i form av det språk som 

används och förståelse för den kontextuella kulturen som råder. Under arbetets gång sker det 

en hel del växlande mellan del- och helhetsperspektiv i studien. Efterhand mer text läses 

igenom uppträder nya tolkningar som kan ändra tidigare reflektioner och slutsatser  

(Wallén, 1996).  

  

Vi har valt att genomföra en studie där vi vill skapa en ökad förståelse om vilka faktorer som 

får officerare inom Försvarsmakten att stanna kvar. Vi tre som genomför denna studie tilltalas 

utav det hermeneutiska förhållningssättet, då vi bedömer att vi behöver använda vår 

förförståelse och integrera den med vår empiri. Därigenom kan vi skapa förståelse för vår 

studie vilket, enligt Wallén (1996), lämpar sig i det hermeneutiska förhållningsättet. 

  

Det finns två huvudsakliga metodansatser som används, deduktiv- och induktivansats. Dessa 

två kan beskrivas som två olika vägar att nå kunskap. Den deduktiva utgår ifrån en befintlig 

teori och ur denna teori skapar forskaren en hypotes som sedan testas mot empirin. Den 

induktiva ansatsen blir motsatsen och utgår ifrån den insamlade empirin och utifrån den 

skapas nya perspektiv. Eftersom verkligheten är ständigt under förändring så är inte det 

viktiga att skapa teorier om hur verkligheten hänger samman. Det viktiga blir istället att förstå 

det dynamiska i det vi forskar om. Därefter genomförs reflektion och systematisering av 

empirin för att slutligen producera ett perspektiv. Detta gör att forskningen blir begränsad till 

en specifik kontext vid en specifik tidpunkt (Jacobsen, 2017).   

Denna studie syftar, som tidigare nämnt, till att skapa en förståelse för de faktorer som 

påverkar ett antal individer, officerare, att stanna i Försvarsmakten. För att på bästa sätt 

omhänderta denna frågeställning har vi valt att utgå ifrån att jobba induktivt. Vi har utgått från 

den empiri som vi samlat in och förutsättningslöst bearbetat och tolkat vår empiri. Efter det 

har vi tagit stöd utav tidigare forskning, som presenteras i vår referensram, för att styrka våra 

resultat i analys- och diskussion kapitlet. 
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Vi är medvetna om att vi inte har gått helt förutsättningslöst in i vår studie då det är en del av 

det induktiva idealet. Vi har ett fördefinierat syfte med vår studie och har därmed även riktat 

vår intervjuguide mot detta. Vidare har vi en förförståelse om organisationen och vilken 

kultur som råder inom den organisation som vi gör studien på. Detta kan ses som att det finns 

deduktiva drag i vår studie.  

  

I all forskning så inhämtar forskaren empiri. Forskaren kan använda sig av två olika metoder 

beroende på vad det ska forskas om och vilken data som eftersträvas. Den ena kallas för att 

använda en kvantitativ metod. En kvantitativ metod förknippas oftast av siffror och mätbara 

variabler. Där används oftast enkäter som skickas ut till en stor mängd informanter med fasta 

svarsalternativ. Det går även att använda intervjuer, men dessa måste då vara strukturerade 

med fasta frågor och inga möjligheter till följdfrågor. Kvantitativ metod går ut på att få fram 

mätbara resultat. Forskaren vill inte påverka forskningen utan vill ha så liten påverkan som 

möjligt. Den kvantitativa forskningen används ofta av de som har ett positivistiskt 

förhållningsätt, men den går även att användas av de som har hermeneutik som 

förhållningssätt (Jacobsen, 2017).  

I den kvalitativa metoden så är forskaren mer närvarande i forskningen för att få en djupare 

förståelse. Forskaren måste vara mera öppen och inte ha förbestämt vad som skall avhandlas, 

utan låta empirin få styra.  

  

 Id                                u                 m d      pp        ,   m           

              m                u        y   m        d  d    m             

(Jacobsen, 2017, s.19).  

  

Efter empirin är inhämtad strukturerar och kategoriserar forskaren den insamlade empirin. Ett 

exempel på inhämtning av empiri är att genomföra en öppen intervju där forskare och 

respondent har en dialog. Forskaren kan även använda sig av semistrukturerad intervju där det 

finns ett manus men då ha möjlighet om ett intressant svar eller påstående framkommer att 

ställa följdfrågor. I arbetet så är det bra att få med citat för att sätta ett ansikte på 

forskningsresultatet (Jacobsen, 2017).  

  

Vi upplever det som mer naturligt i vår studie att tillämpa en kvalitativmetod för att svara på 

vår forskningsfråga. Vi har genomfört ett antal semistrukturerade intervjuer som legat till 

grund för genomförandet av den här studien. Ur empirin har vi velat öka förståelsen bakom ett 

antal faktorer, som i positiv anda, gör att officerare stannar i Försvarsmakten.  

  

 E             d       y                            m  u  m                               

         u       (Jacobsen, 2017 s.88) 

2.2 Design 

Som vi har nämnt ovan så är vår ambition att tillämpa en kvalitativ metod med en 

induktivansats. Vi vill låta våra egna upplevelser, tillsammans med ett antal respondenter med 

lång tjänstgöringstid, skapa oss en ökad förståelse om vår forskningsfråga. Det är i huvudsak 

öppna frågor som vi har valt. Detta ger möjlighet för respondenterna att känna frihet i sina 

svar samt att det funnits möjlighet att ställa följdfrågor när något intressant har uppdagats 

(Wallén, 1996). Intervjuerna har varit semistrukturerade då vi har haft ett antal fördefinierade 

intresseområden i vår intervjuguide. När vi har genomfört den empiriska kodningen så har vi 

varit inspirerade av en Grounded theory-ansats. Detta medför att resultatet blir vår subjektiva 

tolkning av vad vi uppfattar som viktigt från respondenterna.   
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I intervjuguiden har vi haft två huvudsakliga teman, arbetsplatsen och arbetskollegor. I dessa 

teman har vi haft ett antal öppna frågor med syftet att låta respondenterna svara så fritt som 

möjligt, för att kunna utgå från sina egna upplevelser och erfarenheter. Vi har aldrig gått in 

och avbrutit respondenterna under intervjun för att leda dem tillbaka till ursprungsfrågan utan 

istället uppmuntrat till egna berättelser, genom att ställa följdfrågor.   

2.3 Urval 

Vi har valt att rikta in oss på kontinuerligt tjänstgörande officerare inom Försvarsmakten. 

Respondenten ska ha tjänstgjort inom Försvarsmakten, i sammanhängande följd, som längst 

25 år och som kortast 10 år. Detta för att respondenten ska ha jobbat i Försvarsmakten under 

de förändringar som skett, vilka är upptagna i bakgrunden. I och med detta avgränsas studien 

till att inte omfatta officerare som utbildats enligt det nuvarande officersutbildningssystemet 

på tre år vid Försvarshögskolan.  

Vi har valt att intervjua officerare, men vi har inte uteslutit de officerare som inom ett halvår 

har växlat inriktning mot specialistofficer. Det är tiden i tjänst som har varit mest intressant. 

Vi har heller inte uteslutit officerare som idag tjänstgör på en specialistofficersbefattning.  

Urvalet av respondenterna är uppdelat på tre förband inom Försvarsmakten. Anledningen är 

att alla tre författarna kommer från de tre olika förbanden och har därmed lättare att få tillgång 

till respondenterna. Ur etisk aspekt med avseende på att studera den egna organisationen 

hänvisas till kapitel ”Etiska överväganden” 

För att få hjälp med urvalet av respondenterna har vi vänt oss till de aktuella förbandens 

personalavdelningar. Dessa har erhållit urvalskriterierna, enligt ovan, och därefter har de 

sammanställt en lista på de officerare som uppfyller urvalskriterierna. Utifrån 

personalavdelningarnas tillhandahållna listor på möjliga respondenter har vi med stöd från 

Jacobsen valt ut  

 

 …   p  d        m                      m      d              d      m        

(Jacobsen, 2017 s.120)  

 

Därefter har kontakt tagits, via telefon eller personligt möte, med individerna för att bilda oss 

en uppfattning om hur de ställer sig till en intervju.  

2.4 Deltagare 

Respondenterna ingående i studien var totalt åtta stycken, varav sju stycken var män, samt en 

kvinna. Respondenternas ålder varierade från 37 till 42 år, vilket ger en medelålder på 39,5 år. 

Tjänstgöringstiden i Försvarsmakten varierade från 12 år till 22 år, med ett medel på 16 år 

som yrkesofficer. 

Samtliga har tjänstgjort inom Försvarsmakten sedan anställningens början och flertalet har 

följt den militära karriärvägen, specifik för deras arbetsområde. Ett fåtal av respondenterna 

har tjänstgjort vid andra förband under deras tjänstgöringstid och har även bytt 

arbetsområden. Inom respondentgruppen är det stor variation i arbetsuppgifter, bland de 

intervjuade förekommer allt från flygförare, stabspersonal till kompanichefer.   

2.5 Framtagning av intervjuguide 

Intervjuguiden är framtagen med en ambition att ge respondenten så stort utrymme att själv 

föra samtalet i den riktning som individen upplever som viktigt, dels för sig själv och dels på 

sin arbetsplats. Själva frågorna har tagits fram med ett berätta-perspektiv där respondenten 
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själv har möjligheten att utvecklat historien, till exempel -Berätta om vad som motiverar dig 

på arbetsplatsen? 

Vid framtagningen av intervjuguiden har fokus varit två områden som bedömts kunna föra 

samtalen i riktning mot studiens syfte. Dessa två områden har varit arbetsplats och 

arbetskollegor. 

Själva intervjuguiden redovisas i sin helhet i bilaga 1. 

2.6 Etiska överväganden 

Här vill vi påvisa de överväganden vi har gjort innan vi skrivit detta arbete och vilka 

forskningsetiska principer vi har valt att följa. Detta för att påvisa vår medvetenhet om vilka 

konsekvenser det kan bli att genomföra denna studie. 

2.6.1 Studera den egna organisationen 

Eftersom vi valt att genomföra studien inom egen organisation kommer vi här redogöra för 

hur detta kan påverka studien. Det finns en fördel med att genomföra studier vid den egna 

arbetsplatsen, vi har förstahandskunskap. Jacobsen (2017) menar att det i och med detta är 

lättare att få tillgång till informationen tack vara att vi eventuellt känner respondenten sedan 

tidigare, samt att vi uppfattas som en på insidan och därigenom bemöts med större öppenhet 

och förtroende än en utomstående. Det är även enklare för oss att förstå eventuellt språk som 

kan förekomma inom Försvarsmakten samt att vi enklare kan sätta in händelser och 

berättelser i en helhet. 

  

Likväl finns det nackdelar med att studera den egna organisationen. Jacobsen (2017) skriver 

att det är lätt att få förutfattade inställningar till hur saker och ting faktiskt är. Inom 

organisationen går det snabbt att skaffa sig en förståelse av “Hur gör vi här”. Det blir svårt att 

behålla en kritisk distans och eventuellt finns det egna starka åsikter som kan inverka på 

resultatet. Fenomenet att uppfattas som en på insidan kan också påverka negativt, då det kan 

skapa misstänksamhet mot undersökaren. Misstänksamheten grundas på att undersökaren kan 

uppfattas som en person som utför ett uppdrag åt ledningen. 

  

I och med att undersökningen inte syftar till att bevisa något som är fel samt att vi inte 

genomför ett uppdrag åt ledningen anser vi att fördelarna med att studera den egna 

organisationen uppväger nackdelarna. Vi beaktar noga, genom hela studien, så vi inte låter oss 

påverkas av förutfattade meningar. 

  

Vi har valt att inte ange respondenterna med namn då det kan vara känsligt och hämmande att 

svara på frågor om samarbete och organisatoriska företeelser. Efter samtal med respektive 

hemmaförbands personalavdelning har lista skickats via mail eller samtal till oss om tänkbara 

respondenter. Personalavdelningen har fått syftet med studien och att vi vill ha officerare som 

har jobbat minst 10 år. De har valts ut p.g.a. sin sammanhängande tid i Försvarsmakten och 

inte sin befattning. Vi har valt att inte intervjua de som har tjänstgjort i över 25 år. Detta för 

att hitta de som har lång erfarenhet men ändå lång tjänstgöringstid kvar då vi tror att det 

kommer gynna vår studie. I studien kommer inte citat som kan härleda till specifik befattning 

tas med, för att bibehålla anonymitet. I studien kommer ett antal citat att redovisas från de 

intervjuer som genomförts. Dessa kommer att göras om något från talspråk till skriftspråk 

utan att ändra innebörden. Ingen av respondenterna är underställd intervjuaren vid 

intervjutillfället i form av chef - medarbetare. 
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2.6.2 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

Vi har följt vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 

Informationskravet - Vårt krav på att informera respondenterna om syftet med studien, samt 

att vi upplyst om att deltagandet är frivilligt och möjlighet finns till att närsomhelst avbryta 

intervjun.  

Samtyckeskravet - Kravet på oss som genomför studien att ge respondenten möjlighet att själv 

bestämma om sin medverkan i intervjun.  

Konfidentialitetskravet - Alla ingående parter behandlas konfidentiellt och inhämtad 

information förvaras på sådant sätt att obehöriga inte ges tillgång till den. 

Nyttjandekravet - Insamlade data kommer endast att nyttjas för denna studie. 

  

Vi avser att låta respondenterna ta del av studien innan vi publicerar den, detta i syfte att 

omhänderta vetenskapsrådets rekommendation. 

2.6.3 Informerat samtycke 

Vi har tillämpat informerat samtycke vid genomförandet av denna studie. Informerat 

samtycke grundar sig på att respondenten ska deltaga frivilligt i undersökningen samt att 

respondenten är medveten om riskerna och vilka fördelar ett deltagande i denna studie medför 

(Jacobsen, 2017). 

Kompetens - Respondenten ska själv kunna bestämma om den vill deltaga eller ej. Detta 

uppfylls i studien genom att intervjuaren har ställt frågan till respondenten om den vill deltaga 

eller ej. Samtliga respondenter bedöms inneha erforderlig kompetens för att avgöra om den 

vill deltaga eller ej. 

Frivillighet - Respondenten ska själv få välja fritt om den vill deltaga eller ej. Detta bedömer 

vi som uppfyllt i studien genom att vi inte har gått via respondentens chef för att få tillgång 

till respondenten. Vi har beaktat att vi med vissa av respondenterna tidigare har tjänstgjort 

tillsammans och att det därmed kan påverka deras inställning till att ställa upp frivilligt. De 

kan kännas sig tvingade till att ställa upp för att hjälpa, men det har vi inte uppfattat i något 

fall. 

Fullständig information - För att kompetensen och frivilligheten ska kunna uppfyllas måste 

respondenten ha tillräcklig information om undersökningens syfte. En alltför omfattande 

bakgrund om syftet med studien kan dock medföra en risk att resultatet påverkas. Vi har i 

klartext förmedlat att vi genomför en undersökning inom Försvarsmakten som syftar till att 

klarlägga trivseln inom Försvarsmakten. Vi bedömer att vi inte undanhållit syftet med studien 

och med detta gett respondenten fullständig information. 

Förståelse - Detta innebär att respondenten verkligen ska ha förstått informationen. Vi 

bedömer att detta är uppfyllt. Respondenten har innan intervjun fått ta del av ett skriftligt 

samtyckesformulär och även fått behålla detta efter intervjun. Samtyckesformuläret finns som 

bilaga 2. 

2.7 Genomförandet 

Intervjuerna är genomförda på respondenternas respektive förband. I några fall på 

respondentens egna kontor eller då det inte var praktiskt genomförbart, i annan lämplig lokal. 

Vi ville med detta att respondenten skulle känna igen sig i sin arbetsmiljö och på det viset få 

en tydligare koppling mellan innehållet i intervjun relaterat till arbetet. Detta bedöms som mer 

lämpligt än om intervjun genomfördes utanför tjänsten, i hemmet eller på offentlig plats 

(Wallén, 1996).  

Intervjun genomfördes med stöd av den framtagna intervjuguiden. Respondenten tilläts prata 

fritt och intervjuguiden användes främst i syfte att inte missa något område. Intervjuerna 

utvecklades därför på olika sätt med olika innehåll och svar på frågorna. 
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Vi har genomfört samtliga intervjuer enskilt vid respektive hemmaförband. Detta i syfte att 

undvika att respondenten ska känna sig i underläge och det har varit ett känt ansikte som 

genomfört intervjun.  

Vid alla intervjuer användes diktafon och anteckningsmaterial. Samtliga intervjuer 

transkriberades ordagrant i så nära anslutning till intervjuns genomförande som möjligt. 

Intervjuerna varade mellan 38 och 71 minuter, med ett medelvärde på 58 minuter. Därefter 

har övriga författare tagit del av övriga intervjuer för att läsa in sig på all empiri. Samtycke 

med respondenterna skedde vid intervjutillfället där den som genomförde intervjun noggrant 

gick igenom samtyckesformuläret. När respondenterna tillfrågades skedde det ett antal dagar 

innan via telefon eller via uppsökning på arbetsplatsen. På frågan om syftet med studien har 

respondenterna fått reda på att vår studie handlar om trivsel på arbetsplatsen. Respondenterna 

har inte fått ut frågorna innan. Detta för att inte avslöja för mycket innan intervjun, så att 

svaren ska bli mer av typen hur de uppfattar känslan här och nu. Samtliga respondenter 

lämnade sitt samtycke till att vi får använda intervjuunderlaget till både analys och citering. 

2.8 Dataanalys 

Vi har genomfört en kvalitativ textanalys inspirerad av grounded theory på vår empiri. En 

kvalitativ textanalys krävs för att reducera den textmassa som intervjuerna har gett till mindre 

delar som blir lättare att hantera. Det vi plockar ur empirin är stycken och citat, som sedan 

används till att försöka hitta samband mellan de olika intervjuerna. Detta för att försöka förstå 

delarna utifrån den helhet som bildats (Jacobsen, 2017). Nedan vill vi grafiskt påvisa hur vi 

har arbetat med vår studie. 

  

 

 
 
Figur 1 Schematisk bild över analysmetoden 

Det första steget omfattar vår empiri inhämtning som har varit intervjuer.  Underlaget från 

Intervjuerna har sedan transkriberats ordagrant och har sedan varit grunden i vår empiri. I vår 
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studie har det genomförts åtta intervjuer, där vi har transkriberat samtliga. Denna 

transkribering har skett i så nära anslutning till intervjun som möjligt.  

  

Därefter har vi genomfört en förutsättningslös open coding tillsammans på två intervjuer, utan 

vetskap om vad detta skulle ge. Vi har förhållit oss som Glaser (2010) menar att allt i empirin 

är data. Där var fokus att hitta meningar och stycken som beskriver respondenternas 

uppfattningar, känslor och händelser. Vi kodade allt vi upptäckte i underlaget och skapade en 

mindmap för att strukturera upp det.  

  

När vi tittade på den mindmap vi gjort, med de olika pilarna som fanns emellan dem, så 

började vi sätta samman de olika värdeorden som hör ihop till olika kategorier. Därefter 

övergick vi till att börja göra om mindmapen till att strukturera olika kategorier och dess 

innebörd. Vi har under processen tagit bort en del värdeord då vi upplever att de är med i alla 

kategorier, som t.ex. trygghet. 

  

Under kategoriseringen har vi kunnat sortera in liknande kategorier till en kategori och det 

framträder nu fyra teman. När vi tittar på sambanden mellan de här fyra kategorierna så tar vi 

fram ett huvudtema. När vi kom hit slutade vi att göra open coding och vi tog bort ett antal 

kategorier som var för små och därmed inte intressanta för studien, som t.ex. bakgrund. Under 

tiden som vi kodade har vi skrivit memos för att se vilka samband som finns mellan de olika 

kodade värdeorden. Detta har skett under hela processen. Våra kodningar och memos har 

under hela processen skrivits in i en tabell, där vi under arbetets gång har kunnat sortera vårt 

resultat. Tabellen ser ut som tabell 2. 

 
Beskrivning Beskrivning Tema Memo Samspel mellan teman Intervj

u 
"känslan av att kunna 

påverka sin arbetsuppgift 
egentligen och ta ansvar för 

sin egen utveckling är det 

det handlar om egentligen" 

 

Handlingsfrihet 

 
Uppfyllelse 

 
egen påverkan -> 

eget ansvar -> 
utmaning i 

arbetsuppgifterna 

 

Uppfyllelse -> Variation 
 

3 

 

"...säkerhetspolitiska 
omvärldsläget helt förändrat 

vilket gör att allting blir lite 

mer på allvar..." 

 

Tydlighet Kommunikation 

 
Tydligare målbild -
> tydligare 

inriktning -> 

utmanande 
arbetsuppgifter -> 

variation 

 

Kommunikation -> Variation 
 

3 

 

"å det har gått tack vare att 
jag har haft en bra relation 

med min chef" 

 

Yrkeslivet 

 
Relation Bra relation med 

chefen -> lättare 

kombinera civil 

situation-> skapar 
handlingsfrihet 

 

Relation->Uppfyllelse 

 
3 

 

 Tabell 2 Tabell för kodning och memos 

För att verifiera att vi var rätt ute genomförde vi selective coding på de återstående sex 

intervjuunderlagen. Vi hade ett fokus på våra redan framtagna kategorier, men hade även ett 

öppet sinne att identifiera nya kategorier. Efter selective coding har inga fler kategorier växt 

fram, utan det som framkommit har kunnat placeras i de befintliga kategorierna. 

 

I samband med dataanalysen och den öppna kodningen framkommer det ett antal negativa 

faktorer som respondenterna redogör för. Dessa kategorier redovisas särskilt under kapitel 3 

resultat för att möjliggöra en bra och relevant diskussion i kapitel 5.  
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Vi har genomfört en GT ansats där vi subjektivt har presenterat vår empiri och analys av 

empirin där vi använder vår förförståelse. Vi har i huvudsak ställt öppna frågor men vi har 

tagit fram dem för att vi vill se vad respondenterna har att säga om trivsel. Vi kommer även 

att använda citat för att få mer styrka och kvalitet i vår presentation av våra kategorier. 

2.9 Metodkrav 

Vi har valt att genomföra en induktiv studie med GT som dataanalysverktyg. I detta delkapitel 

vill vi påvisa den kvalitet som finns i vårt arbete. Vi har utgått ifrån de fyra olika kraven som 

finns för att legalisera GT enligt Glaser (2010). 

 

Passform, för att uppnå legalitet så skall i vår studie växa fram nya kategorier som skall skapa 

en modell. När vi har kategoriserat och jämfört vår insamlade data har det framträtt fyra 

kategorier som finns till del i andra teorier. Det som gör att dessa fyra kategorier hänger ihop 

är vårt huvudtema.  

Fungerbarhet, där fokus är på människan som är föränderlig. Kravet innebär att den modell vi 

har skapat skall påvisa varför människan gör som den gör och hur arbetet kan göras för att 

lösa problemet. Den skall även kunna förutsäga hur människan kommer göra i framtiden. Vi 

har i vår data valt att använda citat för att förstärka vad officerare tycker. Detta för att lyfta 

fram vad som gör att officerare i Försvarsmakten trivs på jobbet. Ett syfte som vi har haft med 

denna studie är att försöka hjälpa andra chefer att behålla sin personal med de medel de har att 

nyttja. Vi har sett att det går med relativt enkla tillvägagångsätt att förbättra situationen för 

officerarna. Detta genom att tydliggöra och skapa förståelse för den balans som finns mellan 

våra fyra kategorier.  

I detta får vi även med det tredje kravet som är relevans. Att det vi kommer fram till skall 

vara viktigt och betydelsefullt för respondenterna och hitta en lösning på de problem som 

uppdagas. Det gör vi genom att tydliggöra kärnproblemet som i vårt fall har varit att det är ont 

om personal för de uppgifter som Försvarsmakten är ålagda att lösa. Där vi fokuserat på vad 

som gör att officerare inte stannar i organisationen vilket skapar denna upplevd obalans. Det 

skall även framgå en huvudkategori som skall lösa problemet. Vi anser att vårt arbete med 

dess huvudkategori ger chefer i Försvarsmakten förståelse för att med relativt enkla medel och 

verktyg behålla sin officerare.  

Det sista kravet är modifierbarhet, vilket betyder att vi skall få fram en modell från vår data. 

Men den skall även vara möjlig att bygga på i framtiden. Vi ser att det finns stora möjligheter 

att bygga på vår modell och att den inte är på något sätt heltäckande, då vi endast har tagit in 

vår data genom nio intervjuer där respondenterna har varit i ungefär samma ålder och alla 

arbetar som officer inom Försvarsmakten. 
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3 Resultat 
Detta kapitel redovisar det som framkommit i det insamlade empiriska materialet. 

Som nämnts i metodkapitlet har vi, efter det att intervjuerna genomförts, transkriberat 

strukturerat och kategoriserat den insamlade empirin.  I tabell 3 presenteras de tio kategorier 

som vi funnit som har en positiv inverkan och hur dessa påverkar viljan att jobba kvar. Tabell 

4 presenterar de fyra teman som har en negativ inverkan. Alla kategorier förklaras kortfattat i 

respektive tabell i syfte, att för läsaren, åskådliggöra hur vi tolkar kategorin. Därefter 

beskrivs de utförligare och förstärks med citat som är numrerade med nummer ett till åtta, 

vilket representerar intervjupersonerna utan inbördes ordning. 

3.1 Kategorier som har en positiv påverkan 

Inledningsvis presenteras en kort sammanfattande beskrivning av samtliga tio positiva 

kategorier i tabellform. Därefter kommer respektive kategori beskrivas mer utvecklad och 

styrkt med citat ur intervjuerna.  

 
Kategori Sammanfattande beskrivning 

Tydlighet Kategorin beskriver behovet och den uttryckta positiva påverkan 

tydlighet i form av beslut, information och samordning har för 

arbetstagaren. 

Öppenhet Öppenhet handlar om vikten av klimatet på arbetsplatsen.  Hur 

arbetstagaren upplever att dialog, snabba feedback –loopar och 

värderingar inverkar positivt påverkar dennes situation.  

Yrkeslivet Kategorin omfattar hur relationer mellan anställd och chef påverkar 

individen på arbetet, men också privat. 

Privatlivet Hur arbetet i sig påverkar relationer i privatlivet och hur det 

omhändertas. 

Kamratskap Relationer mellan kollegor på och utanför arbetet och hur de upplevs. 

Hur arbetet i sig, med dess ansträngning, stärker banden. 

Handlingsfrihet Handlingsfrihet handlar om hur uppgifter och arbetssituation ges frihet 

för egen påverkan och därigenom egen uppfyllelse. 

Uppskattning Kategorin handlar om hur arbete i sig ger belöning och uppfyllelse.  

Genom olika intryck få individen att se vikten av sitt egna värde och 

prestation. 

Utveckling Uppfyllelse för individen genom egen utveckling av sin kompetens.   

Flexibilitet Hur rörlighet inom organisationen skapar goda förutsättningar till att få 

variation i vardagen och möjlighet att byta uppgifter längs vägen. 

Arbetsuppgift Kategorin omhändertar begrepp såsom äventyr, utmaningar och 

kontraster som ges i arbetsuppgifter. 
Tabell 3 Sammanfattande beskrivning av positiva kategorier 

Vid den genomförda dataanalysen framträder vissa övergripande områden, något som vi med 

stöd av kodningen kan härleda och sortera kategorierna under. Dessa benämner vi som teman 

och dessa knyter ihop och skapar ett samband vilket illustreras i figur 2. 

Det är utifrån dessa fyra teman vi har valt vår referensram. Något som återfinns i kapitel 4. 
 

 
Figur 2 Positiva teman och dess kategorier 
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3.2 Tema kommunikation 

Tema kommunikation tar upp de faktorer som främst chefer kommunicerar för att möjliggöra 

att medarbetaren kan genomföra sitt arbete med bäst förutsättning. Det är vilket samtalsklimat 

som önskas vid t.ex. uppgifts tilldelning och återkoppling på genomfört arbete. Men även den 

tydlighet i vad som skall göras, när och varför.   

3.2.1 Tydlighet 

Kategorin beskriver behovet och den uttryckta positiva påverkan tydlighet i form av beslut, 

information och samordning har för arbetstagaren. 

Många av respondenterna har i sina svar gett uttryck för att tydligheten i beslut uppskattas och 

är en viktig del till varför de trivs i den militära organisationen.   

 

 …m                 yd            mmu        , m           d m    y         j      

u       d     (I     ju 8) 

 

Det är inte beslutet i sig som är det viktiga utan att medarbetaren förväntar sig att chefer fattar 

detta utifrån en långsiktig planering.  

 

  m             upp       m        ,      u  m                d  ,     m            m   är 

p       D      m         p    d     d              y       (I     ju 8) 

 

Inom ramen för tydlighet uttrycker ett flertal av de tillfrågade även att tydlighet från deras 

egna sida skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö 

Det är denna tydlighet som gör att arbetstagaren trots en föränderlig och i vissa fall oklar 

organisation uppger att han har uppskattat tiden fram till nu.  

Respondenterna uttrycker och betonar att det i en oklar arbetssituation också har varit viktigt, 

förutom den långsiktiga planeringen, att det från chefen varit viktigt att målsättningar och 

enkelhet fått styra – det som ges uttryck för är att det med en tydlig målbild varit lätt att 

förhålla sig i den turbulenta tiden. 

 

 Det är lättare att motivera sig om man har ett mål att gå mot som är konkret.  

(Intervju 3) 

 

 Tyd    m     d   d    j      m    (I     ju 1) 

 

Respondenterna nämner i samband med intervjutillfällena även att informationsspridning och 

samordning mellan enheter och från förbandsnivå har varit viktiga vid förändringsarbetet. En 

tydlighet vid sådana förändringar såsom nedläggningar eller andra organisationella 

omställningar har upplevts som positiva. 

 

 …Tyd               upp         m d      m                   u  d m    u   y      

Tydliga kommunikationsvägar. Tydliga förväntningar på vad man har på sig och vad 

m                  D                                             yd       (Intervju 3) 

 

Sammanfattningsvis har det framkommit i intervjuerna att arbetstagaren upplever det som 

viktigt att de har en tydlig målbild. Denna tydliga målbild önskas kommuniceras i en process 

som förstås och som arbetstagaren kan förhålla sig till. Denna tydlighet uttrycks av de flesta 

respondenter i ett sammanhang av rak och öppen kommunikation på arbetsplatsen. 
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3.2.2 Öppenhet 

Öppenhet handlar om vikten av ett öppet klimat på arbetsplatsen.  Hur arbetstagaren upplever 

att dialog, snabba feedback –loopar och värderingar inverkar positivt på dennes situation. 

 

I samtalen med respondenterna kommer de flesta in på relationen med sina kollegor och 

chefer, och hur dessa handlar om vad de flesta på ett eller annat sätt beskriver som ett öppet 

klimat. Det är detta öppna klimat som får dem att känna delaktighet men också möjligheten 

att ge och få saklig kritik. 

 

 Men jag upplever ändå att man har, man kan prata, man har gehör för saker och 

    …  (Intervju 8) 

 

 ...när vi sitter på arbetsplatsträffar eller utvärderingar så tycker jag faktiskt att folk är 

jävligt tydlig  m d   d d   y                  (Intervju 7) 

 

I vår kodning och arbetet med resultaten ur intervjuerna framträder två områden. Dels som 

ovan nämndes möjligheten att ge och ta kritik – Feedback. Det är denna faktor, det öppna 

klimatet, som gör att medarbetaren känner att han faktiskt kan vara med och påverka sin 

situation och uppgift. Några andra respondent uttrycker sig som att; 

 

 ... snabba och konkreta feedback-loopar. Man snabbt får reda på vad som gått bra och 

  d   m      d          (Intervju 3) 

 

 Men vi är generellt sett duktigare på att ge rak konstruktiv feedback för att man skall bli 

        (I     ju 7) 

 

Det vill säga, för individen är det viktigt att också arbeta i en miljö där denna snabbt kan få 

möjligheter och kritik som faktiskt utvecklar densamma. Vidare diskuterar respondenterna i 

begreppet vi och dom – men uttrycker sig då i en positiv bemärkelse att det lyckats skapa ett 

sådant klimat på förbandsnivå, och även mellan lägste instruktör till förbandschef. 

 

 J    y                pp                   d   d     p  d           m        (I     ju 5) 

 

 Det är ingen som är r dd     p     m d       d   d        (I     ju 6) 

 

Respondenterna ger också intryck av att de tycker chefen föregår med gott exempel. En chef 

som är ärlig och erkänner sina egna misstag öppet gör att relationen på jobbet blir lättare och 

skapar på så vis även en förbättrad verksamhetssäkerhet. 

 

 Att chefen också kan göra fel å han tar upp det och då ser man att han kan göra fel å ta 

upp det, då kan alla göra det ...han säger sina brister och vi säger våra, det är vårt 

 pp      m            (I     ju 4) 

 

Inom kategorin öppenhet har vi även valt att avhandla begreppet värderingar, och i detta även 

den jargong som omnämns. Försvarsmakten arbetar aktivt med detta och då framförallt i 

kontexten värdegrundsarbete.  

 

 …m         d    j              d   m   p       , man har gått lite mer mot att alla 

           ,             u d            p                  F       m        (I     ju 8) 
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Sammanfattningsvis är att samtliga respondenter på ett eller annat vis uttrycker sig i positiva 

ordalag kring hur deras arbetsplats har omhändertagit och utvecklat ett öppet och rakt sätt att 

ge konstruktiv och ärlig feedback. Denna dialog verkar för oss också gå från den enskilda 

officeren hela vägen till förbandsledning. Det finns en uttryckt vilja att arbetstagarna skall 

uttala sig, såväl positiv som negativ kritik. 

3.3 Tema relation 

I detta tema vill vi beskriva vikten av de relationer som finns i Försvarsmakten och de privata 

relationer som måste fungera för att officeren skall trivas. Relationen med sin chef gynnas av 

öppenhet från båda håll samt en personlig omtanke och ett föredömligt handlande från chefen.  

För att officeren skall fungera på ett, för verksamheten positivt sett, måste privatlivet fungera 

vilket beskrivs under kategorien privatliv. Den sista delen i temat relation är kamratskap, där 

vi fångar upp respondenternas uttryck för vikten av kamratskap som en stark anledning till 

trivsel på arbetet. Detta starka kamratskap skapas genom att genomföra extrema uppgifter 

tillsammans, genomföra prövningar tillsammans, men även genom möjligheter till att umgås 

utanför tjänsten. 

3.3.1 Yrkeslivet 

Kategorin omfattar hur relationer mellan anställd och chef påverkar individen på arbetet, men 

också privat.  

  

Respondenterna beskriver sin relation med sin närmsta chef som öppen och att detta bidrar till 

en bra relation på arbetsplatsen. En av respondenterna beskriver att de på sin arbetsplats har 

en mycket öppen relation. Vid gemensamma samlingar delar alla, inklusive chefen, med sig 

av felaktiga handlingar och beslut. Denna öppenhet sprids över till nyanställda på 

arbetsplatsen, genom att de ser att chefen tar upp och belyser sina eventuella felaktigheter kan 

de också göra det, utan att behöva känna någon skuld över deras handlande. En öppen relation 

gör att det är lätt att prata. En respondent beskriver sin relation med sin chef så här: 

  

 D               p      H      m        ,         pp    D                                    

                       M       p      m      m        mm       j  d   (I     ju 4) 

  

Två andra respondenter beskriver sin relation med sin närmsta chef på följande sätt: 

  

      y       m m     mm  ,               d,   d               j    m          m    

(     ),           d upp      j    (I     ju 5) 

  

 .   d     ,  y           j  p     (Intervju 7) 

  

En av respondenterna beskriver att denna har haft en mycket besvärlig situation privat, med 

en allvarlig sjukdom inom familjen. För att kunna hantera denna situation har det krävts 

anpassning av uppgifterna på jobbet. 

  

   d                          j        aft en              m d m         (I     ju 3) 

  

Det finns också en uppfattning bland respondenterna att chefen, och i ett fall hela 

Försvarsmakten, verkligen bryr sig om individen på ett personligt plan utöver att bara se 

medarbetaren som en resurs som ska utföra arbetsuppgifterna.   

  

 Försvarsmakten värnar om a   j   m            p            (Intervju 1) 
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Vidare ges det också uttryck för att förtroendet är viktigt. Förtroende byggs upp genom att 

chefen visar kunnighet inom sitt område samt att chefen är seriös i sin yrkesroll.  

  

 d   m      u d      d          j                  d                 ju                  

 u           m        p           (I     ju 5) 

  

 Han kan det här jobbet, han är duktig och då blir det inte att man hamnar i konflikter 

ofta. Utan man lär        d    my                   (Intervju 7) 

  

Det uppskattas av respondenterna när chefer, närmaste och högre, visar sig och intresserar sig 

för verksamheten som genomförs. Det behöver inte vara formella samlingar med allmän 

frågestund, utan dessa kan ha en karaktär av ett allmänt, oanmält och ostrukturerat besök. 

Detta bidrar till att öppenheten inte bara gäller närmsta chef, utan involverar flera nivåer av 

chefer inom myndigheten. 

  

 R   m                       j   ,             u              ,                         , 

  mm  m d     m                  (I     ju 6) 

 

 E    d          d    x    m                    ,  m       d   u     d       p      med 

      (I     ju 2) 

 

Sammanfattningsvis finns det överlag ett bra samarbete mellan våra respondenter och deras 

chefer inom Försvarsmakten och den relationen upplevs som bra. Den öppenhet som finns gör 

det enkelt att ta upp frågor med chefen. Vidare uttrycks det som positivt då högre chefer visar 

sig och intresserar sig för verksamheten men även önskvärt om de inte gör det. 

3.3.2 Privatlivet 

Hur arbetet i sig påverkar relationer i privatlivet och hur det omhändertas.  

  

Merparten av respondenterna har familj med barn och beskriver att arbetet i Försvarsmakten 

periodvis präglas av perioder med längre frånvaro från hemmet och att detta påverkar 

privatlivet. Dessa längre perioder av frånvaro uppvägs till del med intjänad ledighet. Två 

respondenter säger följande: 

  

 Vi jobbar ju intensivt när vi jobbar, men sen har vi väldigt mycket ledighet som vi 

   mm   upp  (Intervju 1)  

  

 D             ju   d     d    my       d     ,                   p          (I     ju 6) 

  

Trots detta framkommer att kompensationen med intjänad ledighet för själva frånvaron inte 

enbart resulterar i mer tid med familjen. Den har i många fall sina egna sysselsättningar i form 

av jobb eller skola.  

  

 M              mm       m    j      mm      m            mm    (I     ju 8) 

  

Vidare säger två respondenter att perioder iväg från hemmet hör yrket till, men att det måste 

klaras ut i förväg med familjen.  
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 …d      ju              m m              m d         m            y                   

med i sitt förhållande, att det innebär en del                 (I     ju 8) 

  

 Hon är ju väldigt förstående faktiskt, när man åker på insatser – det är ju inte roligt när 

man är borta långa perioder, och det blir ju jobbigt hemma – men hon är väldigt 

förstående, omtänksam och stöttar... vill du göra detta så löser vi saker. Så jag känner att 

j              d       d   mm     (I     ju 6) 

  

Men det är inte bara perioderna av frånvaro som inverkar på privatlivet. En respondent säger 

att de långa arbetstiderna på dagarna visserligen ger dåligt samvete vid lämning och hämtning 

på förskolan, men att detta har kommenterats av personalen på förskolan med att barnen är ju 

lediga på alla lov och hela sommaren. 

  

En respondent framför att dennes arbetsuppgifter i sig medger att relationen med privatlivet 

underlättas. Det uppstår inga problem eller skuldkänslor hos respondenten när denna med kort 

framförhållning behöver vara ledig från jobbet av olika anledningar. 

  

 A      ju    m m       p     m   mm  m d  ju                  d       p     m, d   

är nästan aldrig       p     m m d            d                 (I     ju 4) 
 

Den främsta faktorn med att jobba inom Försvarsmakten som påverkar relationen med 

privatlivet är att yrket präglas av mycket frånvaro. Men detta vägs, till del upp, av den 

intjänade ledigheten som dessa perioder oftast ger. I vissa fall är det inga problem när 

privatlivet inverkar på arbetet, som exempel vid uppkommen vård av barn. 

3.3.3 Kamratskap 

Hur relationer mellan kollegor på och utanför arbetet upplevs. Hur arbetet i sig med dess 

ansträngning stärker banden.  

  

I intervjuerna framträder hur kamratskap inverkar på stämningen på jobbet i positiv 

bemärkelse. 

En respondent beskriver att den upplevde kamratskapet som väldigt stark på arbetsplatsen i 

samband med att respondenten var ny. Kamratskapet fick respondenten att känna sig 

välkommen, oberoende av graden eller respondentens relativa låga kunskapsnivå i jämförelse 

med övriga på arbetsplatsen. Att kollegorna har en stark inverkan på trivsel på arbetsplatsen 

nämns av flertalet av respondenterna. Följande två citat beskriver hur två av respondenterna 

ser på kamratskapet kopplat till trivseln på arbetet och denna inverkan:  

  

 Kollegorna, de är      u              umm         (Intervju 7) 

  

 B                                     m               (Intervju 2) 

  

Genom att arbetet är av mycket varierande förhållande och utsätter medarbetarna för 

situationer som inte finns på andra arbetsplatser stärks kamratskapet. 

 

 Det finns inget annat yrke egentligen, eller få yrken, där man äter tillsammans, sover 

tillsammans, kämpar tillsammans och i vissa fall går på toaletten tillsammans. Man 

  mm      d                             m        (I     ju 3) 
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Respondenterna beskriver på vilket sätt kamratskapet ser ut och hur den inverkar på följande 

vis: 

  

  u udd                       m                  p              m d      j      ,        

m              p  j               d      j       my                (I     ju 5) 

  

 När någon mår dåligt så känner laget av det        j  p     p  d            (Intervju 2) 

  

Arbetet som sådant är periodvis av sådan karaktär att det skapar starka band. Men att den 

starka relationen som uppstår ibland upplevs som tillräcklig i samband med arbetet och att när 

det väl är ledig tid så blir det en distansering. 

  

 M   upp              u       u              mm       (I     ju 8) 

  

 …jobbar periodvis ganska tätt inpå varandra och är iväg ganska mycket vilket gör att 

m      … m        m                p                  d           m            d   d     

det familjen som är prio      d   (I     ju 3) 

  

Samarbetet mellan medarbetare – medarbetare upplevs fungera bra. Det finns en öppenhet 

mellan medarbetarna som gör det enkelt och okomplicerat att samarbeta. Ju mer 

personkännedom det finns mellan personerna, desto lättare blir det att samarbeta. 

  

 det blir enklare när m       p          d m        m  (Intervju 4)  

 

             u     d      ,     jud           d   p        u    d        (I     ju 6) 

   

Sammanfattningsvis ger respondenterna uttryck av att bra kamratskap är viktigt för att trivas 

på arbetet. Kamratskapet hjälper till och fångar upp medarbetare som har det jobbigt och 

stödjer dem. Desto mer personkännedom det finns om varandra, desto lättare blir det att 

samarbeta, men samtidigt är samarbete i sig via trossvägar enkelt och okomplicerat. 

3.4 Tema uppfyllelse 

I temat uppfyllelse har vi inordnat tre kategorier som påvisar hur officeren kan 

självförverkliga sig för att öka trivsel och genom det öka chanserna att stanna kvar i 

organisationen. Det är allt från att ha möjligheten att utveckla sig själv, men även att utbilda 

andra och se deras utveckling.  En annan del är att yrket uppfattas som viktigt för samhället 

och att officeren ser sitt arbete som en del i något större.   

3.4.1 Handlingsfrihet 

Handlingsfrihet handlar om hur uppgifter och arbetssituation ges frihet för egen påverkan och 

därigenom egen uppfyllelse. I handlingsfrihet har vi inkluderat frihet, mandat och påverkan. 

Kategorin betraktas som en kategori där officeren får ge uttryck av sin kreativitet och skapar 

en trygghet. 

  

Friheten på arbetsplatsen är väldigt viktig och ses som en stor bidragande orsak till att känna 

stimulans i arbetet. Denna frihet hjälper officeren att kunna balansera sin vardag och som 

oftast själv välja hur dagen skall läggas upp. Återkommande är att friheten kopplas till 

individens eget ansvar att lösa ålagda uppgifter. Men en positiv återkommande orsak är 

kombinationen arbete och träning; 

  



   
 

 

 
19 

 Å m            j   upp      gentligen hela tiden att man har väldigt mycket frihet under 

ansvar. Man planerar och gör väldigt mycket som man gör enligt de målsättningar och 

ramar som man har. Å vill man fysa en dag så fysar man en dag och så jobbar man lite 

mer vid ett annan tillfäll   M         y          my                       u        

(Intervju 8) 

  

 K   ju     m      y   x mp     ,   d                           u    p          d  ,     

visst antal timmar, utan att så länge jag löser uppgiften kan jag göra hur jag vill.  

(Intervju 5) 

   

Den andra delen inom handlingsfrihet är de mandat som gör att officeren känner sig 

betydelsefull och att individen får stort förtroende i sitt arbetsutövande. Respondenterna 

menar att de vill jobba med uppdragstaktik där de får givna förutsättningar och inom ramarna 

får de leda som de anser lämpligt. Att de får de mandaten som krävs för att lösa sina 

uppgifter. Respondenterna uttrycker sig t.ex.    

  

 A   m            m      u  ymm             d          m                            

upp      (Intervju 3) 

  

 ...hur jag kan lägga upp mitt arbete väldigt fritt, att jag kan liksom disponera tiden så 

      j                      m       u      (I     ju 5) 

 

Den tredje delen som vi uppfattar att respondenterna ger uttryck för som skapar 

handlingsfrihet på arbetsplatsen är individens påverkan på arbetet och sin egna vardag. Men 

också känslan att kunna påverka Försvarsmaktens framtid. Här är några exempel på hur det 

kommer till uttryck. 

  

 Nu är ju vi i någonting nytt som vi är med och kommer med små idéer på. Detta kommer 

det bli ett koncept. Det är lite den historieskrivningen tycker jag är lite häftig ändå. Jag 

tycker det är kul att vi        m d      y       m  d     (Intervju 1)  

  

 Känslan av att kunna påverka sin arbetsuppgift egentligen och ta ansvar för sin egen 

utveckling är d  , d      d     m             (Intervju 3) 

  

 J                     m    d   p      d     , d       ju      p             m   d , 

framtid, med utveckling, det är ju löner, att dom trivs, i övrigt fysiska status, det är ju 

                            m                d     (I     ju 6) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att handlingsfriheten i arbetet underlättar för officerens vardag. 

Att kunna påverka sin arbetssituation och välja vad som är viktigt för individen just nu vilket 

kan variera från att genomföra fysisk aktivitet till att påverka framtidens Försvarsmakt.  

3.4.2 Uppskattning 

Kategorin handlar om hur arbete i sig ger belöning och uppfyllelse.  Genom olika intryck få 

individen att se vikten av sitt egna värde, prestation och att vara del i ett större syfte. I 

kategorin har vi placerat in uttryck som har berört belöning, ansvar och framsteg i främst 

utbildningsframgångar.  

  

Belöning som tas upp i denna kategori handlar om när respondenten får nya intressanta 

uppgifter eller när de känner sig utvalda och blir synliggjorda för sitt arbete. De känner att de 
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blir utmanade och när de lyckas med uppgiften får en stimulans av detta. Några respondenter 

säger följande. 

 

 J      d  ju     m           mu    d     m        y  u m            m          d m 

    d            (I     ju 5) 

 

 Å    ,    y        , j m    m d   d         , d      j   ju ändå fått den bekräftelsen och 

j              j               j         m   (I     ju 1) 

 

Men även när de känner att deras kompetens används på rätt sätt, att de känner sig behövda 

och att de fyller en viktig funktion gör att de känner sig uppskattade. 

  

 Där jag är nu känner jag att jag gör stor nytta och är en stor tillgång till försvaret och 

det är ju d   j              j            (Intervju 2) 

  

 ... där min komp            mm                   (Intervju 3) 

  

I intervjuerna ser vi att utökade ansvarsområden eller förändrade ansvarsområden gör att 

respondenterna ser det som en uppskattning. Att få utökade ansvarsområden eller 

prestigebefattningar gör att respondenterna känner att det ligger ett viktigt ansvar på dem och 

att deras funktion.   

  

 Det extraspåret, jag kan inte säga vad det är p.g.a. sekretess, det känner jag e intressant 

och jag är glad att jag                      d           (Intervju 2) 

  

De får även en känsla av att deras arbete har ett högre syfte. Detta gör att det blir en stolthet i 

arbetet samt att de har känslan att de fyller en viktig funktion för samhället och landet 

Sverige. 

 

 G m     p, K       , Ä    y ,        d        , j      ju        d      , j              

j                 m       d  N               (I     ju 5) 

  

     d         d                   djup,  y    m d             , m         ju   d            

  m      u        (I     ju 6) 

 

 J            d                    d  ,                       D                     y      

(Intervju 2) 

  

Det framkommer i intervjuerna att ett bra utbildningsresultat, där respondenten har fått vara 

delaktig i att utbilda eller skapa möjligheter för individer och organisationer till det bättre, ger 

en känsla av tillfredställelse. Det kommer till uttryck så här. 

  

 Jag tycker fortfarande att det är bland det mest roligaste med jobbet egentligen och att 

u    d   (Intervju 3)  

   

 ... man utvecklar en person å man ser faktiskt att det här krigsförbandet blev bättre å 

d               (Intervju 7) 

  

Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns ett antal faktorer som gör att respondenterna 

känner sig uppskattade och att det får något tillbaka. Det är dels att de känner stolthet i att se 
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andra individer och organisationen i sig, utvecklas till det bättre. Det är även en 

bakomliggande känsla hos respondenterna att de är en del i ett större syfte vilket gör att de 

känner sig viktiga. De upplever också att när de får nya utökade ansvarsområden leder till att 

respondenterna känner uppskattning. 

3.4.3 Utveckling 

Uppfyllelse för individen genom egen utveckling av sin kompetens. Respondenterna ger 

uttryck att en del i den egna uppfyllelsen är den egna möjligheten till att utveckla sig själva 

med hjälp av olika utbildningar. Denna utbildning kan vara i olika riktningar och med helt nya 

efterkommande arbetsuppgifter. Det framkommer även att utveckling kan vara att få öva i en 

större kontext i sin befattning och därigenom utveckla sig själv och krigsförbandet. 

  

Det framkommer i intervjuerna att i Försvarsmakten finns goda möjligheter till att själv 

förverkliga sig. Detta ses som en styrka att inom samma företag kunna delta på många 

varierande utbildningar och att inom samma företag kunna byta till helt olika befattningar.  

Några respondenter säger följande. 

 

 ... tio-tolv år i yrket så kände jag att jag måste hitta på något nytt... Då kände jag att jag 

ville u        m                      (Intervju 7) 

 

 M j           u                 , j  d         ju    d     m j        ,           y   j    

                     d     (I     ju 6) 

  

Det kan också vara i syfte att bredda sin kompetens eller att bli ännu djupare i sin kompetens. 

Men också att det vardagliga arbetet varierar väldigt mycket som leder till att individen kan ta 

till sig nya kunskaper över tiden. 

  

 Efter att ha varit här, vad blir det nu, drygt 15 år, å jag känner fortfarande att jag lär 

m    y     j     (Intervju 2)  

  

 F       m         ju    d    m           p        D                    p     m       

      mm        d          m   ju          d         d            d        p       

(Intervju 3) 

  

En respondent beskriver möjligheten till att kunna bredda sin utbildning så här;  

  

 ...t.ex. när vi har mekanikerutbildning, teknikerutbildningar, när vi får stå och utbilda 

på å bredda vår kompetens på materielsystem, då är det här bland det roligaste som 

        (Intervju 7) 

  

En annan beskriver möjligheterna för en kompetens höja sig själv genom att utbilda sig mer 

på djupet så här. 

  

 ... utan jag har ju mer försökt sikta på djupgående systemförståelse och utveckla mig i 

den biten och det kä     j       j              (Intervju 2) 

  

När det gäller att utveckla sig själv i sin krigsuppgift och vara delaktig i utvecklingen av 

krigsförbandet säger respondenterna följande.  
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 J    y         d          u   u             d       p                 ar upp det här med 

                A               m d   m           m  D    y     j               (I     ju 1) 

  

En annan respondent förklarar vikten av sin egna utveckling. 

  

 …m           d            u                U    d     p       m         m d   den 

 p       u    d      ,   m m                                   u    u           (I     ju 4) 

  

En annan respondent förklarar att kontroll av förbandets utveckling som sker ute i fält. 

   

 Storövningar–det gör man ju tyvärr väldigt sällan men dom blir ju större och större nu 

vilket är positivt, man är ute med sitt förband. Dels är det ju kul och komma ut å öva sig i 

fält å se om det fungerar och det är ju också lite spännande. Låter ju töntigt men när man 

är där ute i skogen... Fiender, mekaniserade förband som åker runt, det är ju jävligt kul 

     p         D       m        upp                        (I     ju 5) 

  

En sammanfattning av kategorin utveckling är att det finns stora möjligheter inom 

Försvarsmakten både utbilda sig för att skaffa ett större djup i den redan befintliga kunskapen. 

Men även att utbilda sig på bredden och i det ha möjligheten att helt byta inriktning i sin 

karriär och arbeta med helt nya arbetsuppgifter. Respondenterna säger även att kunna testa 

och utveckla sin krigsuppgift gör att de känner uppfyllelse. 

3.5 Tema variation 

Tema variation omhändertar den variation i arbetsuppgifter och flexibilitet i att kunna 

balansera arbetsliv med privatliv. Detta har vi uppfattat att respondenterna ser som en stor 

fördel med att arbeta i Försvarsmakten. 

3.5.1 Flexibilitet 

Hur rörlighet inom organisationen skapar goda förutsättningar till att få variation i vardagen.  

Försvarsmakten erbjuder med sina många tjänstgöringsplatser, sina olika vapengrenar och 

varierande befattningar, nationellt som internationellt en uttryckt flexibilitet för 

respondenterna. Under intervjuerna beskrivs denna flexibilitet som viktig för såväl den 

personliga utvecklingen men också som en förutsättning och möjlighet att själv hitta 

möjligheterna i sin livssituation.  

 

 Ja man skulle kunna titta på en annan plats i Försvarsmakten nu, det var otänkbart för 

några år sedan, men nu skulle det, nu är jag dock fast av andra anledningar, jag bor här, 

i XXX, med barn, skild och så, så det är inte aktu               y    u   m         

(Intervju 5) 

 

Just möjligheten att kunna arbeta med nya saker, att ha denna flexibilitet erkänd i 

organisationen uttrycks av flertalet respondenter, en av dem beskriver det som; 

 

 ... det finns så my     m          j             (Intervju 4) 

 

En respondent diskuterar i ämnet på samma vis men uttrycker sig istället som; 

 

 E        p     m d    d    m     y       (I     ju 8) 

 

Samma respondent beskriver samma positiva faktor och uttrycker sig senare i intervjun som; 
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 ...att man kan byta uppgifter här men då är det som jag sa tidigare, vi är en 

             m             d    m     y      (I     ju 8) 

 

I diskussionerna med respondenterna upplever flertalet att Försvarsmaktens policy och 

oskrivna rörlighet har bidragit till att viss personal faktiskt stannat kvar. Det är denna 

inriktning som skapat den flexibla organisationen, och som i sin tur haft en positiv påverkan 

enligt en respondent; 

 

 Ja, men där är vi väldigt öppna och flexibla, och FM policy är ju att vi skall underlätta 

för att personalen skall kunna   y           dd       d                    j    m    

(Intervju 6) 

 

Flexibiliteten har således skapat förutsättningar för respondenterna att aktivt påverka sin 

situation. Den skapar en förutsättning för att med dess rörlighet omhänderta den personliga 

variationen som respondenterna uttrycker som positiv med att arbeta i Försvarsmakten. 

3.5.2 Arbetsuppgift 

Kategorin omhändertar begrepp såsom äventyr, utmaningar och kontraster som ges i 

arbetsuppgifterna. Den sammantagna uppfattningen från vår strukturering är att flertalet 

beskriver sin arbetsuppgift som starkt bidragande till varför de valt att stanna i 

Försvarsmakten, trots de turbulenta tider som organisation tvingats genomgå.  

Ett uttryck som dyker upp i vår kodning är variationen av arbetsuppgifter. Dessa är viktiga för 

den enskilda i dess vardagliga arbete, en respondent uttrycker det som dess styrka;  

  

 Du kan, du tröttnar inte dvs. du kan vara kvar på samma arbetsplats under 15år men du 

har gjort 15 olika jobb som är helt olik den andres. Å det är en   y   !   (Intervju 8) 

  

Vidare omnämner respondenterna kontrasterna i arbetsuppgiften som en viktig faktor i vad 

som får dem att trivas på arbetsplatsen, såväl i intensitet som uppgiften i sig;  

  

 det skiftar i arbetsintensitet, ibland är det oerhört intensivt och ibland så är det inte alls 

särskilt intensivt ...ena gången är lärare inne i en lektionssal medans andra gången får 

m    j              …  (Intervju 3) 

  

 …d      m x            upp      , m         , d        j              d                 

jobba nu å man trivs med dom bitarna.  (Intervju 8) 

  

En del av respondenterna har beskrivit hur deras tid i Försvarsmakten har präglats av de 

utmaningar de ställts inför. Dessa utmaningar handlar om hur individen faktiskt genom nya 

arbetsuppgifter har tvingats ta ansvar för nya arbetsområden och själv finna lösningen på.  

En respondent belyser detta då denne uttrycker sig som;  

  

 ... intressanta arbetsuppgifter. Där man känner att man har en utmaning i sig. Det 

       j                j         (I     ju 2) 

 

 …den är väldigt omväxlande, den är utmanande, d                                 

(Intervju 7) 
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Vi uppfattar det som att det i själva arbetsuppgiften läggs stor vikt från den enskilde i att det 

måste finnas en stimulerande och utmanande miljö. En respondent kommenterar det och 

lägger även in det i kontexten med arbetslaget, kollegornas liknande inställning.  

  

 Där man faktiskt kan få väldigt tillfredsställande arbetsuppgifter och man får jobba med 

   d    my                (Intervju 7) 

  

Avslutningsvis belyser flertalet av respondenterna att Försvarsmakten är en av få arbetsgivare 

som de tror erbjuder dem möjligheten till det egna äventyret. Detta uttrycks inte bara utifrån 

den internationella arenan med dess insatser, utan även i vardagen. En respondent talar 

mycket om att gå i selen, och hur det är dennes äventyr. En annan svarsperson uttrycker den 

nationella beredskap som spännande och en del av dennes äventyr.  

  

 Det man gör idag, är ju det man hela tiden velat gör, därför började, vara ute i skogen 

       u  u        (I     ju 6) 

  

 Ja, exempelvis kamratskapet, äventyret, insatserna med sina vänner som jag har 

genomfört tre stycken.  Det känns att man uträttar nåt på riktigt ihop med kamraterna, å 

det funkar väldigt bra. Extremt bra i den miljö !  (Intervju 5) 

 

Sammanfattningsvis uppfattar vi det som att det i själva arbetsuppgiften läggs stor vikt att få 

en utmaning. En utmaning som möter de förväntningar respondenterna har på begrepp som 

äventyr och utmaningar mm., att faktiskt bli prövad. 
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3.6 Teman som har en negativ påverkan  

Inledningsvis presenteras en kort sammanfattande beskrivning av samtliga fyra identifierade 

tema i tabellform. Därefter kommer respektive tema beskrivas mer utvecklad och styrkt med 

citat ur intervjuerna. Vi vill poängtera att det här handlar om att beskriva vad som 

framkommit spontant från respondenterna under våra intervjuer, och att vi inte aktivt ställt 

frågor kring de negativa faktorerna i vardagen. 

  
Tema Sammanfattande beskrivning 
Ekonomi Den av många respondenter beskrivna låga och skeva 

lönebilden inom Försvarsmakten och även hur 

organisationens allt högre krav på ekonomisk 

uppföljning tvingat in system, såsom PRIO.  

Personal Om personalbristens negativa påverkan och hur den 

skapar friktioner och stress för arbetstagaren i 

vardagen.  
Belastning Beskriver hur den enskilde i allt högre grad drabbas 

av högre arbetsbelastning och hur detta får individen 

att överse andra alternativ. 
Kategorin beskriver också hur respondenterna 

upplever att kravet på högre effektivitet och 

produktion ofta sker på bekostnad av de mjuka 

värdena. 
Förvaltning och organisation Hur det i allt större utsträckning handlar om att göra 

saker rätt och inte nödvändigtvis rätt saker. Beskriver 

den allt mer administrativa sidan av yrket. 
Tabell 4 Sammanfattande beskrivning av negativa teman 

Vid den genomförda dataanalysen och arbetet med de positiva faktorer som påverkar 

officeren framträder vissa övergripande negativa områden, något som vi med stöd av 

kodningen kan härleda och sortera kategorierna under. Dessa benämner vi som tema och 

dessa knyter ihop och skapar ett samband vilket illustreras i figur 3. 

 

 
 
Figur 3 Negativa teman och dess kategorier 

3.6.1 Tema ekonomi 

Under intervjuerna nämner respondenterna den låga och i vissa fall skeva lönebilden som en 

återkommande negativ faktor. Inte bara som något de upplever för de som redan arbetar inom 

Försvarsmakten idag, utan även utifrån ett rekryteringsperspektiv. I samtalen nämner 

respondenterna ofta lön i samband med det ansvar de har för verksamheten.  
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 D     m                              d          A       j        d         d        pp    

     d                   (I     ju 6) 

  

 A   m               j              ,      m ett halvår efter man har tillträtt en tjänst, då 

     u    ,     m               j      D      m   ju   d         p      upp         

(Intervju 1) 

  

Vidare uttrycker sig en av respondenterna det som att; 

  

 D                    y     m d       p  lönebilden. Kanske inte alltid vi får in de vi vill 

      p                     d       (I     ju 7) 

  

Att Försvarsmakten under denna turbulenta tid också tvingats anpassa sig och dimensionera 

organisationen utifrån yttre faktorer, såsom ekonomiska krav snarare än för vad som beskrivs 

som krigets krav, beskrivs som frustrerande. De tidigare ständiga ekonomiska frågetecknen 

har gjort att respondenterna känt sig vilsna;  

  

 D        u       d        upp      ,     j              m                 my     

pengar på försvaret idag, men det är en organisation i dagsläget med för få människor. Å 

             , u            ,         d                  u        (I     ju 2) 

  

 V      ju    d         p              m           m    m d,       y    ju u    d     

varje      (I     ju 6) 

  

Sammanfattningsvis uppfattar vi att lön, ansvar och ekonomiska begränsningar i 

verksamheten upplevs påverka arbetstagaren i sin vardag. Denna kategori, ekonomi, kan 

avslutas med att citera en respondent;  

  

 Hu  m         d          d   p  d      d    d    m            m           m d    

(Intervju 2) 

3.6.2 Tema personal 

Obalans mellan uppgifter och personal är något ett flertal nämner som negativt på 

arbetsplatsen. Denna obalans är något de beskriver som att den har ökat. Detta tar sitt uttryck i 

vardagen med att respondenterna tvingas brottas med att få tiden att räcka till, för såväl 

uppgiften som för den personliga utvecklingen. Personalbristen skapar även en känsla av 

stuprörstänkande, att uppgifter löses enskilt istället för att lösas i en större krets. 

   

 När vi har sån personalbrist så får man inte riktigt tid till det ...Den absolut stora 

    d     m d d       j         p                D      ju…d      j                   m   

(Intervju 2) 

  

“J   upp              m               my     stuprörs mentalitet. Men jag tror det beror 

på att just nu är vi så pass underbemannad så att man löser här och nu uppgifter och kan 

           p             p           (I     ju 8) 

  

Andra liknande faktorer som påverkar arbetstagaren negativt uttrycks i former som 

osäkerheten kring bemanningsuppdrag och ofrivilliga kommenderingar. Våra intervjuer visar 

att det finns en oro med att behöva bli pekad på till en obekväm kommendering. 
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Personalbristen gör att det finns färre individer att välja bland och uppgiften ska ändå lösas. 

Några respondenter uttrycker sig som; 

  

 S      d   ju      d     m      m d        mm  d          m      ,   m m           

p   d p    (I     ju 4) 

  

 Jag är ju inte så jävla sugen på t.ex. få en kommendering i Boden eller nått. Men skulle 

någon peka på mig då skulle jag ju faktiskt, då åker jag ju, då löser jag dom bitarna. Sen 

får man ju liksom försöka ta vissa situationer därefter då å sen får man se om det går att 

få ihop med familjesituationen för den går ju också före. Ja skall jag göra en 

utlandstjänst dom pekar på mig då gör jag ju det så får man förhålla sig till det. Sen 

       m         y     d   p                   d               (I     ju 8) 

  

I intervjuerna ger även vissa respondenter uttryck för att den i vissa fall bristande långsiktig 

planeringen leder till konflikter mellan yrkesliv och privatliv. De beskriver det som;  

  

 De högre, det är högre krav på den anställda personalen nu än vad det har varit då. 

Vilket gör att det är svårt att hänga med i vissa lägen, det blir lite för mycket. Man lever i 

nuet och det är väl okej periodvis, men man måste också vara med i framförhållningen, 

alltså planeringen några år framåt så att man vet vad man går emot, man vet vilka 

upp       m            u  m              d     (I     ju 8) 

  

Att Försvarsmakten blir allt mer formaliserad visar sig i våra respondenters kommentarer 

kring utbildning, kurser och vidareutbildning. 

 

 U    d         m                              m d                          d     

(Intervju 5) 

 

Inom ramen för dessa diskussioner så ser respondenterna även det nya personal- och 

befälssystemets införande och utveckling som utmanande på arbetsplatsen. En del i detta är 

att utbildningen som den beskrivs, inte möter behov och tidstillgång; 

  

 Jag tror det finns väldigt många duktiga chefer som hindras av att dem måste vara 

                                             , u    d       d         (I     ju 5)  

  

 J    y                                                d          u    d        D      

   d            d m     d   (Intervju 8) 

 

  ...inte är tydliga med att ge ut styrningar hur yngre befäl skall va. Att vilja ta initiativ, 

       j     upp        D                                    p  upp         (I     ju 7) 
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Respondenterna ger i vissa fall även uttryck för hur det stora tappet av personal också lett till 

en situation där erfarenhet och kompetens gått förlorad. Något rekryteringen inte rått bot på; 

  

 F   m   p              m   j      yd       m     m        d  d            m      d   

för att då hade jag ju 20 kollegor till som hjälpte mig med mitt arbete och majoriteten av 

dem var folk som jag trivdes väldigt bra med. Så jag har ju förlorat många vänner de 

senaste fem åren känner jag ...Varje erfaren som slutar, nu pratar jag om min 

yrkesgrupp, men varje erfaren tekniker som slutar det är en ovärderlig individ som är 

otroligt svårersatt och folk förstår inte riktigt längre upp, i ledningarna förstår inte folk 

 u                   d     d   d               (I     ju 2) 

  

 Nu   pp      p           d  m           j  om med utbildning istället för att ha mer 

komplexa övningar med mer utmanande situationer. I stället blir det att vi stampar och 

         d    y     ju    d                      d m      ju u           d    u    ju        

(Intervju 6) 

  

 D           m      samma förband som jag började på. Officerarna omkring mig är 

     m           m j             m  , d m          m      d                   (I     ju 5) 

3.6.3 Tema belastning 

Beskriver hur den enskilde i allt mer omfattande grad drabbas av högre arbetsbelastning och 

hur detta får individen att överse alternativ. Kategorin beskriver även hur respondenterna 

upplever att kravet på högre effektivitet och produktion ofta sker på bekostnad av de mjuka 

värdena. 

  

 J                                              d   (I   rvju 2) 

  

De tillfrågade beskriver att kravet på effektivitet och produktivitet under den turbulenta tiden 

har ökat, ofta på bekostnad av de mjuka värdena. Det fortsatta behovet av produktionen, 

insatser och beredskap har fått lösas av färre personer på bekostnad av den egna utvecklingen 

samt tid för faktorer såsom planering och förberedelser.  

  

 J                        d               u         d                              d  J   

känner inte att de riktigt förstår hur hårt vi jobbar. Inte vad de har visat i alla fall. Jag 

känner att till och med ledningen borde reagera på att vi är så pass få individer kvar så 

d                    mm                            (I     ju 2) 

  

 V            d    my      u                            ,                    (Intervju 3) 

  

 Vi har alldeles för mycket att göra till förhållande till människor och alldeles för många 

  m        u    d d    (I     ju 7) 

  

Mycket handlar om att respondenten inte upplever att denna har tid att utföra sitt jobb på det 

sättet denne menar vore bäst. Denna tidsbrist leder till att respondenten upplever att kvaliteten 

nedgår och skapar en negativ trend; 

  

 T d                      (I     ju 4) 
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 J , d       m   d   m d  u d u ud        m                     d          d    D        

grund och botten personalbristen som gör det. Det är inte tillräckligt med folk för att 

     d                upp           (I     ju 2) 

  

Samma respondent återkommer till problematiken kring att få tiden att räcka till och säger; 

  

 D   m     ju  u     , m     mtidigt så får man inte tid till att få det att fungera. Men 

    d         u      , j  d      m     d            x  d     (I     ju 2) 

  

Sammanfattningsvis uppfattar vi det som att i den dagliga verksamheten brottas 

respondenterna med att få tid till att lösa de uppgifter som egentligen kräver mer personal. 

Uppgifter som organisationen förväntar sig ska kunna lösas ändå. Denna rundgång kan 

sammanfattas med en respondents uttryck;  

  

 M                 d  ,               d   att göra det långsiktiga tänket  (I     ju 8) 

3.6.4 Tema förvaltning och organisation 

Handlar om hur det i allt större utsträckningen fokuseras på att göra saker rätt och inte 

nödvändigtvis rätt saker. Beskriver den allt mer administrativa sidan av yrket. Eller som en 

respondent uttrycker det;  

  

 A   d   d     u       m        m                         m    p              

(Intervju 5) 

 

I takt med organisationens förändring och samhällets utveckling upplever respondenterna en 

mer komplicerad arbetsplats nu i förhållande till tidigare. Det ges i intervjuerna uttryck för hur 

Försvarsmakten det senaste decenniet försvårat och komplicerat för den anställde, ofta som 

respondenten tolkar det, i onödan. I jakten på att göra rätt förskjuts fokuset från att inte längre 

göra rätt saker. Ett exempel på detta är införandet av PRIO.  

  

 D      ju   d   pp            RIO, p u                   ju   d     rhörd tid på att 

arbetstidsplanera, kontrollera så att soldater registrerar på rätt sätt, å när dom inte 

       p            m     d   ju      d       d      mm             d    d       d      u    

(Intervju 6) 

  

 S         d        u        y   m  Nu    jag inte inblandad i PRIO och FENIX så på det 

sättet, men det finns ju en anledning till att dataprogram är det som får sämst av allt i 

   j  FM VIND   (I     ju 2) 

  

I samband med diskussionerna som respondenterna för kring de ovan nämnda datasystemen 

kommer en del av dem även in på vad de upplever som ett fokus kring rader som just nu pågår 

i Försvarsmakten. Respondenterna ger uttryck för att;  

  

 I d                              d  , d       d        y        d y     ,                

så här många rader anställda, så vi var tvungna att kabba ner massa rader jämfört med 

d                       d    d       (I     ju 6) 

  

 E        m j     u    upp       p  m    j       m j         u      

             m      , d                     d    (I     ju 7) 
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Ett annat är vad en respondent kallar förvaltningsrätten, kravet på mellancheferna att 

tillexempel svara upp för allt från elsäkerhetsarbeten till befäl över plutoner i skarp insats; 

  

 Ja men det är ju, det är väl lite så det känns, som under den här strategiska timeouten 

så har man egentligen, man förstod inte riktigt varför man fanns till, alltså 

Försvarsmakten, då enskilda funktionsföreträdare inom olika spår fått blomma ut, och 

fått stort inflytande. Jag vet inte ifall det är det som påverkat det här med förvaltningsrätt 

eller också att det också blivit samhället, samhället ställer ja, större krav på att man 

måste kunna följa arbetsrättsliga regler å så vidare. Och det har ju gjort att saker å ting 

blir krångligare och svårare nu... Jag får i krig leda min enhet, det är just nu 176 

personer, att ta anfallsmål men jag får inte ta tid på ett fälttest.  (Intervju 5) 

  

De ovan nämnda faktorerna är de mest vanligen förekommande svaren och uttrycken vi 

kommit i kontakt med under intervjuerna. Något respondenterna vanligtvis kommer tillbaka 

till framförallt i resonemanget om Försvarsmakten som arbetsgivare. Då urvalet av 

respondenterna är personal som arbetat i Försvarsmakten under den turbulenta tiden ser inte 

svaren likadana ut som om vi valt att intervjua eller jämföra dem med personal som faktiskt 

slutat. Sammantaget i underlaget märker vi att respondenterna upplever en mer försvårad 

arbetsmiljö; 

  

    d       ju  j                                                       u   (I     ju 5) 

 

3.7 Sammanfattning av resultatkapitlet 
Vår subjektiva tolkning utifrån kodningen av empirin är att respondenterna upplever positiva, 

såväl som negativa, faktorer som påverkar dem i vardagen.  

De positiva faktorerna utgörs av fyra huvudteman; kommunikation, relation, uppfyllelse och 

variation.  

De negativa faktorer som påverkar dem kan kategoriseras som; ekonomiska, personella, 

belastningsrelaterade samt förvaltnings- och organisationella faktorer. 

Vår tolkning är att dessa står i relation till varandra och att de inom sig har en påverkan. I vårt 

fortsatta arbete är avsikten att titta närmare på de positiva faktorer som får de anställda att 

stanna. För det fortsatta arbetet är det vår avsikt att med referensramen bygga en djupare 

analys och diskussion.  
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4 Referensramar 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning samt de referensramar som vi har valt för vår 

studie. Val av de olika referensramarna syftar till att kunna förstärka vår kommande 

diskussion samt hjälpa oss med att svara på vår frågeställning.  

 

Efter att våra teman växt fram har vi valt att styrka vår empiri genom att se vad tidigare 

forskning och litteratur kan bidra med inom vårt forskningsområde. Vi har genomfört 

sökningar på ord som, social identity, (social identitet), förbandsanda inom Försvarsmakten, 

arbetstillfredsställelse, (job satisfaction), personalomsättning, (turnover), motivation, 

motivationsfaktorer, företagskultur, transformerande ledarskap och utvecklande ledarskap.   

 

De teorier och modeller vi valt att använda är de som redovisas här. Den första är F. 

Herzbergs tvåfaktorsteori, vilken beskriver faktorer som skapar vantrivsel om de inte finns 

samt faktorer som skapar motivation om de finns. Efter den kommer J.R. Hackman & G.R. 

Oldhams motivationsmodell, vilket tar sitt ursprung ur F. Herzbergs tvåfaktorsteori. Fokus i 

deras modell ligger på hur arbetsuppgifter bör utformas för att motivera medarbetarna till att 

öka prestation och arbetstillfredsställelse. Vi har även läst in oss på området social identitet, 

där vi har valt att använda främst H. Tajfels teori, då han anses vara en av de ledande inom 

området. Slutligen har vi även studerat G. Larssons & K. Kallenbergs utvecklande ledarskap, 

som har sitt ursprung i det transformerande ledarskapet. Vi ser i dessa teorier och modeller 

direkta kopplingar till vårt resultat. 

4.1 Tidigare forskning 

Vi har i detta arbete träffat på ett antal studier som avhandlar ämnet kring att få personal att 

stanna. Många av dessa handlar om frågan i allmänhet. Ett exempel på detta är, som 

onämndes i inledningen, artikeln “Why people stay: Using job embeddedness to predict 

voluntary turnover (Mitchell, 2001). Mitchell belyser tre huvudsakliga områden som har 

påverkan på individens vilja att stanna på arbetsplatsen; Links, Fit och Sacrifice.  

Links är formella eller informella kopplingar mellan individen och arbetet eller andra 

människor. Ju större och starkare koppling det finns, desto mindre är benägenheten att byta 

jobb. 

Fit omhändertar hur väl arbetet passar in gentemot individens personliga önskemål. Exempel 

mål med karriären och planer för framtiden. 

Sacrifice beskriver vad som måste offras om individen byter jobb, ex kollegor eller intressanta 

projekt. 

 

I Christian Heines studie - Försvarsmaktens organisationsförändring och dess påverkan på 

förbandsanda, (2014) vill han skapa en djupare förståelse hur omorganisationer påverkat 

begreppet förbandsanda på ett förband som anses ha en hög förbandsanda. Slutsatsen av 

studien är att omorganisation har påverkan på förbandsandan, så att denna har blivit mer 

individualiserad och lett till en sämre lojalitet. 

 

Ska vi göra slut? (2018) är en kandidatuppsats skriven av Pehr Sturesson och Anders 

Södermyr vid Karlstad universitet. Deras studie syftar till att undersöka om konflikten mellan 

arbetsliv och familjeliv har påverkat erfarna officerare vid ett arméförband att avsluta sin 

anställning. Studien visar att de intervjuade före detta officerarna har haft konflikter mellan 

arbetsliv och privatliv, men den huvudsakliga orsaken till att de valde att avsluta sin 

anställning var att förekomma en eventuell framtida konflikt och samtidigt kunna uppnå sina 

ambitioner på en annan arbetsplats med andra förutsättningar. 
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Emil Rolenec och Jan-Erik Szabo tar i sin studie “B         m     mm        (2018) upp 

varför officerare i specialistofficersbefattningar väljer att söka alternativa karriärer. Deras 

slutsats är att individerna upplever en obalans mellan kraven i privat- och yrkeslivet. Vidare 

framgår också att individernas behov av personlig utveckling upplevs som otillräcklig efter en 

tid. Det är dessa två faktorer som anses mest avgörande till varför dessa specialistofficerare 

har valt att lämna Försvarsmakten. 

4.2 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Jacobsen & Thorsvik (2014) beskriver Frederick Herzbergs studie om motivationsfaktorer 

enligt följande: Innan Herzberg genomförde sin studie på 1960-talet om trivsel på 

arbetsplatsen, var den allmänna uppfattningen att det endast behövde ändras på just de 

specifika förhållanden som gjorde arbetarna missnöjda. I och med detta skulle trivseln öka. 

Exempel var medarbetarna missnöjda med lönen så skulle trivseln öka om lönen höjdes. Detta 

motbevisades i och med studien av Herzberg, då den påvisade att det som gav upphov till 

vantrivsel var skilt mot det som gav tillfredsställelse. Det gick inte att bara ändra på det som 

skapade vantrivsel och därmed få medarbetarna att bli nöjda och motiverade. Herzberg 

identifierade två områden. Det ena som skapar vantrivsel kallade han hygienfaktorer och den 

andra som skapar tillfredsställelse kallade han motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna är 

kopplade till arbetsmiljön och de behöver finnas där, annars uppstår vantrivsel. Men de 

ensamma leder inte heller till trivsel om de finns. Motivationsfaktorerna leder till trivsel om 

de finns men inte till vantrivsel om de inte finns. Herzbergs argument kan specificeras i tre 

punkter: 

 

1. Det är olika förhållande som på den ena sidan skapar tillfredsställelse för 

medarbetarna och den andra skapar vantrivsel. 
2. Medarbetarna blir inte tillfreds och motiverade bara för att organisationen ändrar på 

förhållanden som skapar vantrivsel. 
3. För att skapa trivsel och motivation hos medarbetarna är det enbart ur 

arbetsuppgifterna som detta kan komma. 
 

 
Figur 4 Herzbergs motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Jacobsen & Thorsvik, 2014, sid 243) 
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Herzbergs studie har fått kritik på grund av den metod han använde då han genomförde 

studien. Den är genomförd genom att han har bett undersökningspersonerna rapportera sina 

upplevelser av att ha känt sig nöjda eller missnöjda. Detta trots att det finns en risk att 

människor tenderar att lägga skulden på andra när de själva inte lyckas, samt det omvända 

förhållandet vid framgång. Även att hygienfaktorn lön inte bidrar till motivation och ökad 

trivsel har fått kritik. Nyare forskning har ändå visat att de allra starkaste 

motivationsfaktorerna inte är knutna till lön, utan själva arbetes utformning i sig. (Jacobsen & 

Thorsvik 2014) Detta samt att det är ett av de mest inflytelserikaste bidragen som lagt 

grunden till det moderna tänkandet kring ämnet motivation gör att vi väljer att använda 

Herzberg som en av våra referensramar. 

4.3 Hackman & Oldham motivationsmodell 

1976 skapade J.R. Hackman & G.R. Oldham en modell som fick namnet The job 

characteristics model of work som tar sitt ursprung ur F. Herzbergs tvåfaktorsteori.  Jacobsen 

& Thorsvik (2014) benämner den som motivationsmodellen. Då människor är olika och vill få 

ut olika saker med sitt arbete behövde modellen förändras. För att ta hand om dessa olikheter 

lade Hackman & Oldham 1980 till moderatorer. Dessa moderatorer som är tre till antalet tar 

upp vad som gör att medarbetare vill ha ett mer stimulerande jobb. Modellen tar upp vilka 

faktorer i arbetsuppgiften som motiverar medarbetarna och i vilka psykologiska tillstånd 

medarbetarna känner sig motiverade. De tror inte på att det går att skapa motivation om 

arbetet är tråkigt och monotont utan motivationen kommer ifrån arbetsuppgiften och hur den 

tar hand om medarbetarens behov. Hackman & Oldham beskriver det med modellen i figur 5. 

 

 
 

Figur 5 Hackman & Oldhams motivationsmodell (Jacobsen & Thorsvik, 2014, sid 245, egen bearbetning) 

Denna modell utgår inte från individen utan från själva arbetsuppgiften. Vi har i vårt arbete 

förhållit oss till Jacobsen & Thorsvik (2014) tolkning och återgivning av grundarnas modell. 

De beskriver modellen enligt nedan.   

 

Den första delen beskriver de att det finns fem olika karaktärer på en arbetsuppgift som skapar 

motivation hos medarbetaren.   
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1. Krav på variation i kunskaper, vilket innebär att medarbetaren skall ha variation i hur 

arbetaren kan utföra sitt arbete genom använda sina olika kompetenser. Att arbetet 

ställer krav på att olika kunskaper kommer till nytta vid olika tillfällen. Det kan 

innebära t.ex. helt olika arbetsuppgifter eller annan variation inom arbetsuppgiften.  

Kompetensvariation gör att medarbetaren känner sig utmanad på arbetet och ökar då 

känslan av att utvecklas. 
2. Identifikation med uppgiften, som innebär att medarbetaren får känna sig delaktig i 

hela uppgiftens lösande. Att medarbetaren har möjlighet att se hela uppgiften från 

början till slutprodukt. 
3. Uppgiftens  betydelse, innebär att medarbetaren måste känna att dennes arbete är 

viktigt för andra människor utanför arbetsplatsen. Att medarbetaren känner att denna 

gör skillnad och bidrar i ett större sammanhang än bara arbetsplatsen. 
4. Autonomi, innebär att medarbetaren känner sig mer motiverad om personen får frihet 

under ansvar. Att kunna jobba självständigt och ha möjlighet att påverka sina 

arbetsuppgifter utan att bli övervakad. 

5. Feedback  från uppgiften, innebär att medarbetaren får återkoppling på sitt arbete. Det 

kan vara från själva arbetsuppgiften som återkopplar direkt eller från chefer och andra 

medarbetare.  
 

Dessa fem faktorer, menar Hackman & Oldham, har en direkt effekt på de olika psykologiska 

tillstånd som påverkar medarbetarnas motivation. Dessa tre psykologiska tillstånd beskrivs 

enligt följande:  

 

1. Arbetet upplevt som meningsfullt och har en direkt koppling till de tre första 

faktorerna. För att medarbetaren skall känna en meningsfullhet i sitt arbete och känna 

inre motivation till sitt arbete behöver de faktorerna vara uppfyllda.  

2. Upplevt  ansvar  för  resultat har en direkt koppling till den fjärde faktorn som är 

autonomi. Att medarbetaren känner att denna har fått göra som denna har velat och har 

ansvaret för resultatet. 

3. Faktisk kunskap om resultaten av det medarbetaren gör har en direkt koppling till den 

femte faktorn. Medarbetaren kan få reda på sin prestation genom att samla 

information. Detta för att få reda på om dennes arbete har varit bra eller dåligt. Det gör 

att medarbetaren får en förståelse om hur dennes arbete påverkar resultaten. 

 

Hackman & Oldham menar att om medarbetaren är i dessa tre psykologiska tillstånd kommer 

det att bidra till högre personliga- och arbetsresultat. Det ger högre intern arbetsmotivation, en 

hög tillfredställelse till arbetet, en låg sjukfrånvaro och minskad risk till att vilja byta arbete 

samt en högre arbetskvalitet.  

 

Hackman & Oldham insåg att detta inte gällde alla medarbetare då alla medarbetare inte vill 

ha utvecklande arbeten och byggde på modellen tre moderatorer som visar hur medarbetare 

reagerar till utvecklande arbete. 

 

1. Utvecklingsbehovets styrka, omfattar till vilken grad medarbetaren vill ha möjligheten 

till att utveckla sig själv. Denna moderator har kopplingar till F. Herzbergs 

motivationsfaktor. 
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2. Kunskap och färdighet som menar att om medarbetaren har rätt förmågor att klara sitt 

jobb leder det till att medarbetaren känner tillfredställelse, mår bra och levererar bra 

resultat. Men när en medarbetare inte känner att denna har rätt förmågor till att klara 

jobbet leder det till att medarbetaren känner sig otillräcklig och det leder till stress, 

frustration och missnöje. 
3. Hur nöjd medarbetarna är med övriga arbetsförhållanden är hur dessa ställer sig till 

hur de blir ledda, vilken lön de har, vilken relation medarbetarna har till sin chef och 

sina kollegor samt arbetsvillkoren.  Denna moderator liknar F. Herzbergs 

hygienfaktorer. 
 

Dessa moderatorer påverkar karaktärerna för uppgiften, de psykologiska tillstånden och de 

personliga- och arbetsresultaten. Därför bör chefer tänka på dessa moderatorer innan de skall 

utveckla sina medarbetare och den stora frågan för chefen är om medarbetaren är intresserad 

av ett mer utvecklande arbete. 

4.4 Social identitet 

Inom arbetet med resultatet framträder vikten av grupptillhörighet och synen på professionen 

som officer som viktig för våra respondenter. Denna känsla av att tillhöra en grupp återfinns 

till del i vad man inom antropologin och psykologin talar om som den sociala identiteten. 

I våra sökningar i den tidigare forskningen har vi sett att många refererar till Henri Tajfel 

(1919-1982) och dennes elev John Turner (1947-2011).  

Dessa två individer lade grunden till och utvecklade den sociala identitets teorin (SIT).  

Teorin kan med enkla ord beskrivas som hur vi som individer uppfattar och upplever vår 

fysiska, psykiska och sociala ställning i förhållande till andra i vår omgivning. Tajfel & 

Turner talar bland annat om självbild i förhållande till aspekter såsom social ställning, 

religion, kulturellt arv och organisatoriska grupperingar. Teorin belyser även relationen till 

andra i vår omgivning och hur den påverkar samma självbild. Det är individens kunskap om 

att tillhöra och identifiera sig med dessa känslor, grupperingar och relationer som ligger till 

grund för den sociala identiteten och konsekvenserna därav. 

  

       d   u  ´     w  d                                        up           w      m  

 m          d    u                    m           up m m      p  (T j   , 2010,  18)  

  

Den sociala identiteten påverkar individens relation och samarbete med andra individer. Den 

påverkar även individernas grupptillhörighet och därigenom även dess intressen. Här talar 

man om två distinkta grupperingar och förhållandet däremellan. Ingruppen, den gruppering vi 

upplever att vi tillhör och utgrupper, de grupper som står utanför denna tillhörighet. Tajfel & 

Turner menar att detta förhållande påverkar oss och att grunden till detta ligger i att vi 

människor alltid strävar efter en positiv självbild och därigenom också strävar att befinna oss i 

den positiva gruppen som presterar bättre än de övriga. Det är med en sådan positiv självbild 

vi uppfattar att individen också skapar en positiv självkänsla.  

  

 H w I  d     y my                        w I d fine my intrests. How I define my intrests 

m y     u     m      d     y my        p     u    w y    (Jenkins, 2014, s.8)  

  

Den sociala identitetsteorin menar att denna process på ett eller annat sätt gör att människan 

värderar sig utifrån en eller flera grupper och att identiteten också “p         u  d      d    

    upp  mm         (B    d  L  , 2010,   13)  Om vår personliga identitet ifrågasätts 

kommer vi värdera vår egna ingrupps status som högre och därigenom åter befinna oss i ett 
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positivt tillstånd - vi mäter oss således medvetet eller omedvetet mot andra grupper och dess 

prestationer.  

Vi uppfattar det som våra respondenter identifierar sig som officerare. Denna reflektion blir 

intressant då man under den turbulenta tiden också gjort om just befälssystemet och 

därigenom även rubbat grunden för vad Tajfel & Turner menar utgör grunden för självbilden 

och självkänslan hos individen.   
  

 T                              up  d                         d        m    p w   u     m     

identification, in terms of their capacities – wheather rooted in socialisation, peer preasure, 

perceived shared intrests or Tajfels social identity effects –    m        p  p    (J      , 

2014, s9). 

 

4.5 Utvecklande ledarskap 

Utvecklande ledarskap är en av tre ledarstilar som finns presenterad i Gerry Larsson och Kell 

Kallenbergs bok Direkt ledarskap (2006). Övriga två ledarstilar benämns konventionellt 

ledarskap samt icke-ledarskap. Samtliga tre ledarstilar finns representerade i en hierarkisk 

ordning, där det utvecklande ledarskapet är det som är mest gynnande för både individuell 

utveckling och det organisatoriska resultatet. Inom Försvarsmakten används utvecklande 

ledarskap inom ledarskapsutbildningen för nya officerare, men även som vidareutbildning för 

redan utbildade officerare. Det empiriska resultatet i denna studie har gett oss intresset för att 

titta närmare på ledarstilen utvecklande ledarskap och hur det ger sig till uttryck för 

individuell utveckling samt dess inverkan på officerens vilja för att stanna kvar. 

 

 
Figur 6 Ledarstilar (Larsson & Kallenberg, 2006, sid50.) 
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Ledarstilen utvecklande ledarskap har tre kännetecken: 

 

1. Det utmärks av föredömligt handlande. 
2. Det karaktäriseras av personlig omtanke. 
3. Det är inspirerande.  

 

Föredöme 

I föredöme inryms tre delfaktorer; värdegrund, förebild samt ansvar. 

Värdegrund är de beteenden och värderingar som vilar på humanistisk grund och att det ställs 

höga krav på etik och moral samt lojalitet. Detta bidrar till att medarbetaren känner att det 

finns etisk reflektion och positiv respekt. 

Förebild betyder att ord och handling ska vara överensstämmande. Om en ledare säger en sak 

men gör en annan kommer den inte vara någon bra förebild. Misstag ska kunna erkännas utan 

att komma med bortförklaringar. Den omfattar även mod, att våga leda i svåra situationer. 

Skapar förutsättning för att ledaren blir en positiv modell som medarbetaren vill efterlikna. 

Den sista delfaktorn, ansvar, omfattar att ledaren tar det ansvar som krävs, även i motgång, 

för att lösa uppgifter. Men även att ledaren tar ansvar för medarbetarnas välfärd. Ger 

medarbetarna en känsla av tillit och positiv respekt. 

 

Personlig omtanke 

Ge stöd, både känslomässigt och praktiskt genom hjälp, handledning eller utbildning är en av 

två delfaktorer inom personlig omtanke. För att kunna ge stöd till medarbetaren behöver 

chefen intressera sig för alla sina medarbetare, både i arbetet och privat. Detta leder till att 

medarbetaren känner trygghet och förtroende. 

Konfrontera är den andra och sista delfaktorn inom personlig omtanke. Den beskriver vikten 

av att ledaren behöver vara tydlig och rak på ett bra sätt. Det är viktigt att konfrontationen 

sker och att den sker på ett sakligt sätt, den ska vara av omtanke och inte enbart av en 

tillrättavisande karaktär. Likväl är det viktigt att den sker till en medarbetare och inte om 

medarbetaren med andra. Denna kritik, som det handlar om i konfrontation, ska vara konkret 

och innehålla det som går att ändra på. Genom tydlighet minskas risk för missförstånd och är 

särskilt framträdande vid givande av kritik. Om konfrontationen genomförs enligt detta leder 

det till att medarbetaren känner stöd, snarare än ilska över att bli konfronterad.  

 

Inspiration och motivation 

Den första delfaktorn, uppmuntra delaktighet, handlar om att få medarbetare engagerade och 

att skapa entusiasm inför en uppgift. Uppgiften kan vara enhetens övergripande målbild, men 

även medarbetarens egna personliga målbild avseende kompetensutveckling. Det medför att 

andra, förutom chefen, känner ansvar för enheten eller verksamhetens utveckling. 

Medarbetarna vill utveckla sig och ta större ansvar. 

Uppmuntra kreativitet är den andra delfaktorn och handlar om uppmuntran hos medarbetarna 

att tänka kreativt, pröva nya sätt att arbeta och/eller ifrågasätta gällande ordning. Detta leder 

till en reaktion hos medarbetaren att våga tänka i nya banor. 
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5 Analys & diskussion 
Syftet i föreliggande studie är som nämnts i inledningen, att med utgångspunkt ur 

Försvarsmaktens turbulenta bakgrund och nuvarande personalsituation öka förståelsen för 

de faktorer som påverkar officerare att stanna i organisationen. 

I denna del avser vi föra en analys och diskussion av den givna empirin förstärkt med de 

referensramar vi presenterat. Vi avser också redovisa hur vi ser på sambanden mellan 

identifierade teman. Slutligen presenterar vi en modell på hur vi ser att de identifierade teman 

tillsammans balanserar viljan att stanna i organisationen.  

5.1 Om kommunikation 

I resultatdelen beskrivs hur arbetstagaren upplever det som viktigt att denne har en tydlig 

målbild vad verksamheten går ut på, samt att detta har kommunicerats i en process som 

individen förstår och kan förhålla sig till. 

Denna tydlighet avseende målbilden, samt behovet av att ha förståelse och insikt i de 

processer som pågår, uppfattar vi som en av hörnstenarna för vad som beskrivs av 

respondenterna som behovet av enkelhet och tydlighet för arbetstagaren. Detta resonemang 

förstärks vid en närmare granskning av Hackman & Oldhams tredje kritiska psykologiska 

tillstånd, vilket beskriver vikten av faktisk kunskap om resultaten av det som utförs. Utan en 

tydlig målbild för verksamheten är det svårt att se hur de egna resultaten uppnås eller inte. De 

måste kunna ställas i relation med vad det övergripande målet egentligen är. I studien ser vi 

detta ta sig uttryck hos respondenterna att så länge målsättningarna och arbetsuppgifterna är 

tydliga, finns ett lugn i vad som förväntas levereras i form av resultat. Våra respondenter talar 

om ett behov av information och samordning. De ger uttryck att det finns behov av att få vara 

delaktig i sin personliga utveckling samt möjlighet att påverka den. Att organisationen tar 

hänsyn till vad individen vill, men samtidigt är det önskvärt med det omvända, att 

organisationen är tydlig med vad den vill med individen. Vi menar att det i tider av osäkerhet 

och omorganisation är viktigt för individen att faktiskt få känna denna delaktighet i processen.  

Denna plan för framtiden skapar en möjlighet för individen att ställa relevanta krav på sig 

själv och arbetsgivaren och återfinns i Herzberg andra motivationsfaktor. Genom att ha 

kontroll över egen arbetssituation bidrar det till ökad motivation. 

  

Denna tydlighet, vad organisationen vill få ut av medarbetaren samt det omvända, vad 

medarbetaren vill få ut av organisationen uttrycks av de flesta respondenter i ett sammanhang 

av rak och öppen kommunikation på arbetsplatsen. Vidare uppfattar vi det som att tydliga 

målbilder är en bidragande faktor till skapandet av en kultur som består av frihet och ansvar. 

Enligt en del av de tillfrågade är det framförallt denna frihet under ansvar som får dem att 

känna tillfredsställelse och förtroende för deras kompetens i yrkesutövningen. Något som 

också bidragit till att de stannat kvar i Försvarsmakten under de oroliga åren, eller då de 

ifrågasatt eller ogillat de fattade besluten kopplat till de större organisatoriska förändringarna. 

Genom förekomsten av denna raka och tydliga kommunikation hela vägen från beslut till 

genomförande, menar vi i vår analys av empirin, skapas det en kultur av delaktighet och 

ansvar. 

Med denna kultur, av delaktighet och ansvar, formas enligt vår mening även en av grunderna 

till vad som får den taktiska officeren att uppskatta sin arbetsplats – en känsla av artistisk 

frihet i yrkesutövningen. Hackman & Oldhams andra psykologiska tillstånd, som är upplevt  

ansvar  för  resultat, menar vi liknar vårt förda resonemang. Officeren känner att denna har 

möjligheten att utforma som den vill och ta ansvaret för resultatet.  

Vidare inverkar det utvecklande ledarskapet, genom att officeren känner att den har 

förtroendet från ledningen att själv få utforma en metod för att lösa tilldelad uppgift.   
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I takt med att hotbilden i Sverige har förändrats uttrycker även respondenterna att uppgiften 

blivit tydligare. Samhällets förväntningar och krav på organisationen börjar sakta skifta till att 

faktiskt fylla en viktig roll för samhällets utveckling – något som också i allt högre grad 

kommuniceras från politisk och militär ledning. Denna tydlighet skapar i sig en trygghet i 

yrkesrollen vilket vi i vår tur ser påverkar arbetstagarens upplevda känsla av ett större 

sammanhang. Hackman & Oldhams första psykologiska tillstånd, arbetet upplevs som 

meningsfullt, passar in i detta resonemang avseende den ökade tydligheten av 

Försvarsmaktens roll i samhället. Likväl passar resonemanget väl med Herzbergs fjärde 

motivationsfaktor, erkännande från andra för väl utfört arbete som bidrar till trivsel. Det finns 

också en koppling till den sjätte hygienfaktorn som är status. Om yrket uppfattas som 

värdefullt kan det ge status i samhället och motverka vantrivsel för arbetstagaren. 

  

Tydlighet och öppenhet är något vi i vår studie ser ett samband mellan. Arbetsplatsen har 

omhändertagit och utvecklat ett öppet och rakt sätt att ge konstruktiv och ärlig feedback, 

vilket skapar en tydlig förväntning på individen och organisationen. Denna dialog verkar för 

oss också gå från den enskilda officeren hela vägen till förbandsledningen. Det finns en 

uttryckt vilja att arbetstagarna skall uttala sig. Allt för att från båda sidor sträva efter en 

delaktighet. Detta tolkar vi som närvaron av Herzbergs tredje hygienfaktor, mellanmänskliga 

relationer mellan överordnad och underordnad. Även det utvecklande ledarskapet gör sig 

påmind i detta resonemang. Om chefen skapar delaktighet genom uppmuntran till kreativt 

tänkande hos den enskilda medarbetaren gynnar det verksamheten i en positiv riktning. Denna 

konstruktiva och ärliga feedback är ett ingångsvärde för att arbetstagaren ska kunna få den 

faktiska kunskap om resultatet av det som denna gör, enligt Hackman & Oldham.     

 

Vi stöter under intervjuerna på begrepp som högt i tak och öppet klimat, då respondenterna 

diskuterar vad begreppet öppenhet egentligen handlar om för dem. Det är genom dessa 

uttryck de beskriver den öppna kultur som de ser som en av de bidragande orsakerna till 

varför de valt att stanna kvar.  

I intervjuerna beskriver de även situationer när begreppet snarare blir löjeväckande. När 

delaktigheten och öppenheten snarare handlar om att säga och stå för det organisationen ger 

uttryck för istället för de egna åsikterna. 

Trots allt menar respondenterna att denna öppna kultur är viktig för att omhänderta det faktum 

att organisationen hela tiden jobbar aktivt för att bli bättre. Något som för den taktiska 

officeren upplevs som viktigt och en stor del till varför denne har kunnat finna utmaningar för 

sig själv och sitt arbetslag. De öppna och raka feedback-loopar av återmatning som skapas i 

denna miljö stimulerar och utvecklar arbetstagaren i tjänsteutövningen och gör att denne hela 

tiden finner nya utmaningar i vardagen. Oavsett det handlar om att byta en flygplansmotor 

snabbare eller att utbilda fler soldater. Vi uppfattar att officeren vill utvecklas och att den 

möjligheten finns. Detta påvisar att Försvarsmakten kan erbjuda ett stimulerande arbetet, 

vilket Herzberg tar upp som en faktor som ger motivation och därmed påverkar viljan att 

arbeta kvar.  

Vad de tillfrågade ser som ett viktigt kriterium, som många av dem själva vill identifiera sig 

med, är vad de refererar till som - föregångsmannaskap. Detta föregångsmannaskap menar vi 

lägger ytterligare en av grunderna till att få den taktiska officeren att stanna längre. Inte bara i 

ord utan även i handling. När de chefer som faktiskt visar sig i verksamheten omnämns gör de 

det i en positiv kontext. Att se chefen dela de mödor som drabbar officeren får denne att 

känna en förståelse och förtroende för högre chef. Det utvecklande ledarskapet innehåller 

föredöme som ett av de tre kännetecknen, vilket passar in i resonemanget, då flertalet av de 

taktiska officerarna har en chefsroll. 
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De senaste åren ha Försvarsmakten aktivt jobbat för att förändra och förtydliga sin 

värdegrund. Detta arbete med att förändra kulturen skapar enligt oss även denna känsla av 

öppenhet och tydlighet.   

 

Vi har i vårt arbete stött på uttryck för hur en bristfällig kommunikation skapar friktioner och 

irritation hos den enskilde respondenten. Som nämnts i resultatdelen har bristen på 

samordning och öppenhet lett till en inbyggd känsla av stress för den taktiska officeren. Dålig 

kommunikation leder till brist på förståelse och delaktighet. Detta kan i sin tur ge upphov till 

irritation och onödiga friktioner. Bristen på tydlighet i beslut och bristande långsiktig 

planering kan även återfinnas som en viktig orsak till varför personal inom Försvarsmakten 

faktiskt väljer att avsluta sin tjänstgöring. I Rolenec & Szabo (2018) studie Borta bra med 

hemma bäst menar de i sina slutsatser att en viktig del Försvarsmakten kan göra för att få 

personalen att stanna är att...  

 

 …       mm        m     p         m d   d   d  …   

 

Detta i kombination med framför allt de belastningsrelaterade faktorerna, tid och resurser, 

skapar för de enskilda inom Försvarsmakten dåliga förutsättningar att faktiskt kunna 

kommunicera internt med arbetslag och kollegor samt externt med ledning och 

uppdragsgivare. Bristen på tid får på detta sett en mer djupgående konsekvens och inte bara 

det faktum att det inte alltid hinns med att utföra tilldelade uppgifter. Det blir även en 

kraftansträngning, då respondenterna hela tiden upplever att de tvingas trolla med knäna för 

att lösa verksamheten. Detta leder även till, vad vi kan se, som ett allt mindre socialt samspel 

på- och utanför tjänsten. Det finns inte tid till att prata, hjälpa varandra eller faktiskt lösa 

uppgiften. 

 

Respondenten ger i samband med samtalen uttryck för att denne har upplevt tider av 

osäkerhet och brist på delaktighet, samt i vissa fall också raka jag-budskap som denne inte 

delar. I samband med detta ser vi ett sammanhang mellan samtliga respondenter hur de i och 

med detta kan fokusera på andra delar än jobbet och hur anställningen då öppnar upp 

möjligheter för den enskilde – relationen med familjen, byta arbetsuppgift inom 

Försvarsmakten, vidareutveckla sig med icke-nivå höjande utbildningar mm.   

Något även Rolenec & Szabo (2018) identifierar i andra kategorier av anställda inom 

Försvarsmakten. I deras studie belyses detta och de kommer med rekommendationen att 

förutsägbarhet och tydlighet just kring bemanningsuppdrag och andra former av 

kommenderingar/uppgifter skapar en trygghet för arbetstagaren. 

Något vi också ser i analysen av vårt resultat är hur personalen inom Försvarsmakten hela 

tiden strävar efter att bli bättre. Men den återmatning som sker, om eller när den förekommer, 

tenderar att fokusera på konstruktiv kritik. Hur verksamhet, uppgifter och genomföranden kan 

göras bättre. Sällan kommer återmatning på något som är bra utfört, utan fokus hamnar på att 

förbättra. 

5.2 Om relation 

I vår studies resultatdel redovisar vi hur respondenterna upplever vikten av att kunna 

balansera det privata livets behov mot professionens krav och den kamratskap de upplever 

däremellan. Denna balans uppfattar vi tar sitt uttryck i möjligheten att faktiskt kunna ha en 

förstående och öppen chef som lyssnar och tar hänsyn till livets olika skeenden. Vi upplever i 

vår analys av intervjuresultaten att detta är något de anställda värderar väldigt högt och som 

också får dem att uppskatta Försvarsmakten som arbetsgivare. Herzbergs åttonde 

hygienfaktor, förhållanden i arbetet som påverkar fritiden och privatlivet, motverkar att 
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vantrivsel uppstår. Men vi anser att detta även kan motivera den enskilda och skapa trivsel 

just för att det gå att kombinera. Därmed är det inte bara är en hygienfaktor för officerare 

inom Försvarsmakten.  

 

Vi menar att det i dessa svar också går att se ett behov av gemenskap, såväl privat som i 

yrkesutövningen. Denna gemenskap, som för oss till mångt och mycket handlar om 

gemensamma värderingar och mål, framträder som särskilt viktigt. En av respondenterna 

uttrycker sig med termen förbandsanda. C. Heine (2014) beskriver förbandsanda som något 

positivt i sin kandidatuppsats om Försvarsmaktens organisationsförändringar och dess 

påverkan på förbandsandan. Just hur denna förbandsanda bidrar till att hålla ihop personalen 

inom förbandet samt hur den kan stärka tryggheten trots pågående omorganisationer. 

Arbetslaget i sig blir en av de positivt bidragande orsakerna för att därigenom kunna känna en 

gemenskap och glädje i vardagen. 

 

I själva yrkeslivet ser vi att ett flertal respondenter också har valt att kommentera hur själva 

arbetsuppgiften i sig kan ha en positiv påverkan för individens vilja att faktiskt arbeta vidare. 

När arbetslaget tvingas/utsätts för svåra utmaningar eller en större påfrestning kan detta i sin 

tur faktiskt öka känslan av gemenskap. Något som också går att återfinna i den sociala 

identitetsteorin (Tajfel, 1982). Respondenterna ger uttryck för detta genom att de vid sidan av 

arbetet, på sin fritid, umgås med kollegor och hjälper varandra. 

Den främsta faktorn med att jobba inom Försvarsmakten, som påverkar relationen med 

privatlivet, är att yrket präglas av mycket frånvaro. Men detta upplever vi att respondenterna 

väger upp med den intjänade ledigheten som frånvaron ofta ger upphov till. Denna ledighet 

menar vi är viktig, då den ger förutsättningar att faktiskt ha ett privat liv vid sidan om arbetet. 

Vidare menar vi att denna ledighet har en bidragande orsak till varför arbetet inom 

Försvarsmakten uppskattas och påverkar viljan att stanna. Ledigheten i kombination med 

förstående chefer, likt det utvecklande ledarskapet, gör att respondenterna upplever att de har 

stor möjlighet att faktiskt hantera privatlivets olika krav samtidigt som man också är borta 

mycket. 

 

Det omvända förhållandet gäller även när privatlivet inverkar på arbetet. I flera fall är det inga 

problem, som exempel vid snabb uppkommen vård av barn, att vara borta från jobbet. Det 

utvecklande ledaskapet beskriver personlig omtanke som en av dess tre kännetecken. I den 

personliga omtanken framhålls även att omtanken inte endast bör gälla yrkeslivet, utan även 

privatlivet. Detta medför att medarbetaren känner trygghet. Genom att chefen visar förståelse 

för relationen mellan yrkeslivet och privatlivet samt hur dessa påverkar varandra gör detta att 

tryggheten infinner sig. Något som vi upplever förekommer. 

Avslutningsvis ger respondenterna uttryck av att bra kamratskap är viktigt för att trivas på 

arbetet. Kamratskapet hjälper till och fångar upp medarbetare som har det jobbigt och stödjer 

dem när dessa har behov, både yrkesmässigt och privat. Desto mer personkännedom det är om 

varandra, desto lättare blir det att samarbeta inom sitt eget arbetslag, men även med andra 

inom andra arbetslag, via de s.k. trossvägarna (Underhandskontakter). Det blir enklare och 

mindre komplicerat med god personkännedom.  

 

Vi menar att när individen i organisationen inte upplever denna känsla av gemenskap, riskerar 

vi att få slitningar, som också kan påverka själva lösandet av uppgiften. Något som enligt 

respondenterna blivit allt mer påtagligt. Dessa faktorer får arbetstagaren att känna sig 

otillräcklig. Chefer får allt svårare att faktiskt bygga dessa relationer och i organisationen 

finns en känsla av att inte hinna med den sociala biten av arbetet. Den attityd och jargong det 

en gång fanns, upplevs i allt högre grad försvinna bort, mycket beroende på 



   
 

 

 
42 

arbetsbelastningen. Respondenterna ger, som redovisats i resultatet, uttryck för att det nu inte 

längre orkas eller hinns med. Samkvämen på och utanför jobbet sträcker sig nu till att tvingas 

bli beordrad. 

 

Respondenter har i samband med intervjuer gett uttryck för att de har upplevt tider då 

relationen med chefen eller kollegor varit ansträngda, men också de överlag positiva 

perioderna då den gemensamma lagkänslan funnits. Det är denna relation, både på och vid 

sidan av arbetet, som är en av de mest förekommande orsakerna som anges till varför 

respondenterna trivs och arbetar vidare. Tajfels teori om gruppens sammansättning och hur 

vikten av denna identitet tar sig uttryck menar vi också kan gå att spåra till respondenternas 

uttryck av grupptillhörighet. I tider av osäkerhet har det ändå funnit en inre säkerhet i sitt 

arbetslag - den inre gruppens strävan att leverera resultat. Detta band av kamratskap tillåts 

växa sig starkare när, som respondenterna beskriver det, klarat svåra påfrestningar.   Vi menar 

att när vi idag intervjuar personal som stannat kvar i Försvarsmakten har vi indirekt också 

intervjuat individer som varit mitt i Försvarsmaktens senaste år av turbulens och den upplevda 

ifrågasatta existensen. Detta har i sin tur bundit personalen samman.  

Avslutningsvis uppfattar vi det som att när individen kan balansera dessa relationer i 

förhållande till arbetsuppgiften infinner sig en harmoni, både privat och inom yrkeslivet.  

5.3 Om uppfyllelse 

Vi har i resultatdelen av vår studie tidigare redovisat för hur officerarna uttrycker att de 

känner en stolthet i det arbete de genomför och att de känner att de gör en skillnad för 

samhället. De känner att de är en del av ett större syfte och detta kan liknas med Hackman & 

Oldhams motivationsmodell och det första psykologiska tillståndet som gör att medarbetare 

upplever sitt arbete som meningsfullt. Vi tror att detta är en del i varför medarbetare inom 

Försvarsmakten har stor lojalitet gentemot arbetsplatsen. De känner att de gör skillnad för 

människor och att de är en del av något större. Denna känsla att vara del i något större känner 

vi igen i den sociala identitetsteorin (Tajfel, 1982).  

  

Vi har i arbetet med respondenternas svar funnit att de utifrån olika synvinklar diskuterar och 

resonerar kring olika perspektiv av handlingsfrihet. Vi uppfattar att arbetstagaren i grund och 

botten känner att en viktig orsak till att de fortfarande arbetar kvar i Försvarsmakten är det 

ansvar som de förväntas axla. Detta ansvar och möjligheten att faktiskt påverka hur de ställda 

arbetsuppgifterna fördelas och löses är viktigt för att omhänderta respondenternas personliga 

behov. I förlängningen ser vi här att de ger uttryck för att delaktigheten i beslut varit något 

positivt dvs. möjligheten att få vara med att påverka sin situation. 

Herzberg anger att avancemang och utveckling är två motivationsfaktorer i sin modell, 

nummer fem och sex. Detta är något som vi också identifierar i detta arbete. Vi kan se hur 

många av respondenterna gett uttryck för att den personliga utvecklingen varit bidragande till 

varför de stannat i organisationen. Då Försvarsmakten förändrat sitt 

personalförsörjningssystem har individen ändå kunnat se en personlig utveckling i form av 

kunskap eller i sin befattning.  

Respondenterna talar om två huvudsakliga fokusområden, det ena är den traditionella synen 

på karriär och det andra handlar om möjligheten att kunna bredda och fördjupa sig inom sitt 

kompetensområde. Denna personliga utvecklingsmöjlighet ser vi som gemensam och som 

något alla talar positivt om. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en upplevd handlingsfrihet i arbetet underlättar för 

officerens vardag. Frihet under ansvar skapar enkelhet - att kunna påverka sin arbetssituation 

och välja vad som är viktigt för individen just nu. 
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Denna handlingsfrihet och möjlighet att påverka sin situation leder också till att officeren 

själv kan identifiera och se när denne når de målsättningar som är ställda. På det sättet får 

officeren en ökad självkänsla och stimulans. Denna känsla av bekräftelse går igen oavsett om 

vi talar med pilot eller kompanichef, tekniker eller stabsofficer. Vi upplever att känslan hos 

individen att se sig som en unik tillgång också bidrar till ökad självkänsla. 

 

Oavsett om det är i chefsroll eller instruktörsroll beskriver många av respondenterna det som 

stimulerande att vara delaktig och uppleva när andra, soldater eller kollegor, utvecklas. Detta 

resonemang återkommer som en del i att känna en inre uppskattning. 

Denna stolthet över arbetet och resultatet är viktigt i att få officeren att stanna.  Vi ser ett 

samband mellan denna känsla och vikten att få individen att känna sig viktig, unik och 

uppskattad. Genom ett utökat ansvar och förtroende förstärker organisationen detta och får 

indirekt respondenterna att stanna kvar. Detta återspeglas i Hackman & Oldhams 

motivationsmodell, där de menar att det är viktigt att medarbetare känner att sitt arbete är 

meningsfullt och att de har kunskap om resultatet där resultatet för officeraren är att se en 

färdigutbildad soldat. Vi ser vidare att individerna faller tillbaka till att motivera sina val med 

att jobbet i grund och botten är roligt. 

 

Vi ser i analysen att officerarna faller tillbaka till att beskriva en känsla av stolthet. En stolthet 

som för många grundar sig hela vägen tillbaka till då de gjorde värnplikten. En stolthet som vi 

tror är viktigare än vad som ofta framkommer. Under många år har den enskilda officeren inte 

känt sig uppskattad men i takt med omvärldsförändringar har samhällets behov och individens 

egenintresse tillåtits blomma ut. Officeren fyller en samhällsviktig funktion. Vi uppfattar det 

att denna stolthet och uppskattning inte bara sträcker sig till individens egna prestation utan 

även handlar om gruppens och förbandets förmåga och resultat. Sammanfattningsvis kan vi 

här säga att det finns ett antal faktorer som gör att respondenterna känner sig uppskattade och 

att det får något tillbaka. Det är dels att de känner stolthet i att se andra individer och 

organisationen i sig, utvecklas till det bättre. Det är även en bakomliggande känsla hos 

respondenterna att de är en del i ett större syfte vilket gör att de känner sig viktiga. Även dessa 

känslor går att härleda till Hackman & Oldham då en faktor för arbetsmotivation är 

arbetsuppgiftens betydelse. Jacobsen (2014) skriver;  

 

 Hur viktig den är för organisationen och för andra människor i och utanför den. Detta 

är egenskaper i arbetet som antas skapa en känsla av att h      m       u    j      

 

Vi tror att en lika viktig del är det ovan uttryckta behovet av utveckling för individen själv. 

Denna utveckling ser vi speglas både i form av karriär och fördjupning som ovan. Men en stor 

del av de tillfrågade beskriver även personlig utveckling i form av att under övningar och 

insatser tillåtas utvecklats i sin befattning, dvs. det som de faktiskt ska och förväntas lösa i det 

yttersta läget. 

Att testas i denna befattning, att få föra befäl över de egna soldaterna som de själv varit med 

att forma i olika steg av utbildning är viktig för våra respondenter. Vi menar att detta skarpa 

krav av att faktiskt få föra befäl i övningar är något som bygger denna stolthet. 

Denna process att öva i sin befattning med relevant uppföljning och tydlig progression i sin 

krigsbefattning lyfts som en stor faktor varför de trivs i arbetet. De bidrar till att skapa 

motivation enligt Herzberg, då arbetsuppgifternas karaktär blir utmanande och intressanta. 

  

Vidare ser vi i vår analys av resultatet att det finns en uttryckt känsla av frustration när detta 

inte fungerar eller upplevs dysfunktionellt. Det nya personalförsörjningssystemet kan 

uppfattas som en del i denna frustration. Vi tror oss se denna frustration med bakgrund i hur 



   
 

 

 
44 

Försvarsmakten under de senaste åren tvingats hantera personalbrist och 

rekryteringssvårigheter. Respondenterna beskriver rekryteringsvägar som inte är trovärdiga. 

Att idag ta in personal som endast genomfört 3 månaders grundutbildning för att därefter 

genomför ett treårigt akademiskt utbildningsprogram. När de nya officerarna kommer till 

förbanden har de inte den kvalité i yrkeshantverket som krävs vilket skapar en frustration. En 

frustration över att högsta ledningen inte heller har lyssnat på organisationen i utvecklingen av 

detta system bidrar till en minskad känsla av delaktighet och att erfarenheten hos våra 

respondenter inte tas tillvara på. Många av våra respondenter beskriver som vi redovisat att 

ansvaret upplevs som positivt. Försvarsmakten har dock inte lyckats bevisa detta i 

individernas lönekuvert. Vi tro att denna uppskattning, att lön följer utveckling, måste 

förändras i framtiden för att få de anställda att faktiskt känna av organisationens uppskattning 

av arbetet. Annars kan vantrivsel uppstå, då lön är en av Herzbergs hygienfaktorer. Det är inte 

bara att det finns en lön som är intressant, utan lönen måste motsvara kompetensen hos 

medarbetaren. 

 

Något som också framträder i analysen av resultatet är den vanmakt som finns över att ena 

stunden få föra befäl över 120 soldater, men andra stunden inte få förtroendet att hålla fysiska 

tester med desamma. Organisation är, som vi uppfattar det, inte konsekvent. Något som vi 

också menar märks i en irritation över att inte få känslan av fullt förtroende hela vägen. Att i 

slutändan förväntas ta beslut som kan leda till att människor dör, men inte få ta tiden på ett 

fysiskt test balanserar inte jämnt. Om det ena stunden pådyvlas officeren i organisationen 

ansvaret för personalen och ekonomin tror vi detta måste fullföljas hela vägen. Att i detta låta 

verksamheten begränsas utan att tilldela erforderliga resurser skapar dessutom än större 

frustration och känsla av otacksamhet. Administrativa och förvaltningsmässiga faktorer, som 

införandet av datasystem och nya bestämmelser, minskar denna känsla av uppskattning. 

5.4 Om variation 

I samband med samtalen och den empiriska inhämtningen framträder, som nämnts i 

resultatdelen, det positiva i att Försvarsmakten är en flexibel arbetsplats med goda 

förutsättningar att omhänderta individens behov. Våra respondenter belyser även att denna 

variation i arbetet gör att de kan finna nya utmaningar i arbetslivet utan att behöva byta 

arbetsgivare. Försvarsmaktens styrka menar vi handlar om hur individen har möjlighet att 

skapa en inre variation beroende på egna förutsättningar som till exempel kan bero på var man 

är i livet. 

 

Beroende på respondent kan vi se hur denna möjlighet finns och har varierat över tiden mellan 

de tillfrågade. En frånskild officer med barn har lyckats finna en plats i samma organisation 

som den mitt uppe i småbarnslivet. Gemensamt för dessa är att de är nöjd med situationen. 

Denna flexibilitet och hänsyn ger även de tillfrågade en möjlighet och känsla av att kunna 

påverka sin egen yrkessituation utifrån sina egna förutsättningar, de har möjlighet att 

kontrollera sin egen arbetssituation. Något som Herzberg beskriver som en motivationsfaktor. 

Vidare beskriver Herzberg i sin åttonde hygienfaktor att vantrivsel kan motverkas genom att 

det inte finns förhållanden i arbetet som påverkar fritiden och privatlivet. Detta anser vi 

ytterligare stärker vår analys om att denna flexibilitet och hänsyn inom organisationen bidrar 

till att officeren arbetar kvar. 

Vi tror att den positiva effekt vi ser beror på att officeren kan utmana sig själv i val/önskemål 

om allt från tjänstgöringsort till befattning. Vidare skapar detta en förståelse och acceptans för 

att i tider med ostimulerande arbetsuppgifter ändå se ett ljus i tunneln – efter regn kommer 

solsken. 
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Vi menar efter att ha läst och analyserat resultaten från intervjuerna hur dessa arbetsuppgifter 

i sig också skapar den variation i arbetet som vi uppfattar som positivt. Flertalet berättar om 

arbetsuppgifterna som varierande och de olika kontraster som arbetet erbjuder – ena dagen 

sitter de på kontoret för att den andra dagen var ute i skogen och öva sig i sin befattning, till 

att den tredje dagen utbilda sina kollegor. Det faktum att de stundtals också får möjligheten att 

komma iväg och öva under större manövrar bidrar till denna känsla av omväxling. Herzberg 

beskriver variationen av arbetsuppgifterna som en av sina motivationsfaktorer, vilket vi tolkar 

som att det stärker vår egen analys av just variationens betydelse.  

Dessa kontraster skapar som nämnt en utmanande arbetsplats, såväl i genomförandet men 

också i uppgiften i sig. Vi tror att denna känsla också handlar om hur officerare alltid upplever 

att de kan utvecklas. 

Respondenterna beskriver vidare att de uppskattar när det genom balans av resurser finns en 

intensitet i själva uppgiften – de ger uttryck för en uppskattning av såväl full fart men också 

tider av lugn. En variation som för många också historiskt har balanserat ut det negativa och 

som nu ses som något positivt – de vet att det kommer förändras även om det här och nu 

upplevs som en intensiv och påfrestande period. 

Vi menar även att det i variationen i arbetsuppgiften går att se hur många av respondenterna 

som faller tillbaka till vad de beskriver som äventyret. Äventyret av att delta i utlandsstyrkan. 

Spänningen i att faktiskt bli prövad i en verklig miljö med faktisk hotbild. Arbetet upplevs då 

som meningsfullt, vilket finns med i Hackman & Oldhams första kritiska psykologiska 

tillstånd som behövs för att skapa motivation. 

Det är i denna miljö som respondenterna uttrycker en styrka med att arbeta i Försvarsmakten. 

När de utmanas och faktiskt får göra skillnad på riktigt. Variationen i uppgiftens lösande, 

handlingsfriheten i hur de ska lösa men också i viss utsträckning oklara uppgifter med oklara 

resurser. 

 

Vi ser här hur den personalbrist Försvarsmakten just nu har skapat en negativ påverkan i 

denna annars positiva känsla. Vi tolkar detta som en minskad känsla av denna variation, då 

belastningen på de enskilda varit väldigt hög under en längre period. Försvarsmakten riskerar, 

enligt oss, att falla längre ner i denna trend om arbetstagarna inte tillåts stunder av relativ lugn 

verksamhet, då vi uppfattar det som viktigt. 

Vidare menar vi att om Försvarsmakten med dess chefer inte aktivt utmanar sina taktiska 

officerare, kommer dessa riskera att stanna i sin upplevda utveckling, då främst i sin 

krigsuppgift. 

 

Sammanfattningsvis är det vår uppfattning att inom Försvarsmakten uppleves det som positivt 

att ha varierande arbetsuppgifter. En arbetsuppgift som utmanar och ger den enskilde ett 

äventyr. Detta äventyr kommer kunna se olika ut beroende på var i livet officeren befinner 

sig. Men det är med en flexibel inställning till uppgift och geografisk plats som skapar 

variationen, oaktat om det är i en övningsserie eller under skarp insats nationellt eller 

internationellt. 

5.5 Om balanserad uppfyllelse i arbetet 

I vårt syfte med denna studie har vi haft för avsikt att öka förståelsen för de faktorer som 

påverkar officerare att stanna i Försvarsmakten. Vi har valt att kategorisera och strukturera 

empirin i fyra teman. Dessa teman har vi redovisat ovan, men vi har under arbetets gång även 

identifierat kopplingar och samband mellan dessa. Vi ser i arbetet att dessa står i relation till 

varandra och därigenom skapar en balans i vardagen. Denna balans går att till del återfinna i 

respondenternas uttryck, och till del ur de referensramar vi identifierat. 
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Till exempel vill medarbetaren att det skall finnas en tydlighet i det som kommuniceras från 

högsta ledningen, enhets- och avdelningschefer, då detta leder till att alla har samma 

information och en gemensam målbild i vad som skall göras. Det gör att när officeren uppnår 

de mål som är kommunicerade känner denne en uppskattning av sitt genomförda arbete. Det 

leder också till att officeren kan arbeta med egen frihet och planera sitt egna arbete, vilket 

skapar en känsla av handlingsfrihet.  

Vidare upplever vi att respondenterna ger uttryck av att det förändrande omvärldsläget har 

påverkat samhällets syn på Försvarsmakten till det positiva. Det gör att officeren känner att 

dennes arbete är betydelsefullt och viktigt. Samtidigt ser vi även hos de officerare som 

intervjuats en förändrad syn på professionen. Idag ser respondenterna hur yrket har gått från 

hantverk till akademisering. Arbetet i Försvarsmakten upplevs idag mer som ett jobb, än som 

tidigare, ett kall. 

 

Vi upplever att respondenterna uttrycker ett behov av samspel mellan sig själv och sin chef 

som viktigt. Det är denna koppling mellan kommunikation och relation, där chefer som är 

synliga i verksamheten, skapar tillit och förtroende för medarbetaren. Detta beskrivs som 

viktigt för att få det öppna och uppskattade klimat som ger flexibilitet och variation. 

Respondenterna uttrycker även önskan om att få en rak och konstruktiv feedback vilket 

utvecklar relationen mellan chef och medarbetare. Detta tar Hackman & Oldham upp i sin 

motivationsmodell som den femte faktorn (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

Vi ser även att när den långsiktiga planeringen fungerar leder det till en bättre familjesituation 

då tiden för familjen kan planeras. När den övergripande planeringen kommuniceras till 

arbetstagaren har denne bättre förutsättningar att påverka sitt privatliv och får på så sätt en 

bättre framförhållning och relation i hemmet. 

 

Kommunikationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren är även viktig för våra 

respondenter ur ett utvecklingsperspektiv, då detta har påverkan för möjligheten och 

framförhållningen kopplat till densammes utbildning och befattning. Detta påverkar hur 

variationen i vardagen tar sig uttryck och på så sett även får arbetstagaren att känna en 

personlig stimulans. Vi menar att relationen mellan arbetstagare och chef får inverkan för hur 

arbetslaget uppfattar sin arbetsmiljö. Detta samband mellan relation som tema och variation 

och uppfyllelse skapar i sig förutsättning för en utmanande arbetsuppgift/situation. 

 

I vårt arbete och analys är det vår uppfattning att relationerna på arbetsplatsen till stor del 

påverkas av de övriga teman vi beskrivit, såväl i arbetet men även utanför.  Det vi ser i 

analysen är att med en positiv attityd och gemenskap i arbetet ökar möjligheten för 

arbetstagaren att faktiskt utveckla dessa faktorer. 

  

En reflektion vi dragit handlar om hur viktig relationen är med chefen. Vi menar att det är 

denna som lägger grunden för individens uppfyllelse. Är individen i god dager har denne 

större möjligheter att själv påverka sin situation, få större ansvar och svårare uppgifter. 

Uppgifter som i sin tur kan utmana och därigenom skapa en personlig tillfredsställelse.  

Chefer som aktivt jobbar med att lära känna sina underställda skapar på detta sätt indirekt ett 

klimat där den anställde känner uppskattning. Chefer som i stunden ger beröm och 

uppskattning inverkar således till en positiv balans hos den enskilde. Denna korrelation 

mellan känslan av uppskattning och utvecklingsmöjlighet i sin befattning menar vi är en 

viktig orsak till varför personalen stannar i organisationen. Resonemanget styrks av Herzbergs 

första motivationsfaktor om arbetsuppgifternas karaktär, att de är utmanande, intressanta och 

varierande.  
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Lika viktig för uppfyllelsen i arbetet är variationen. Denna koppling till temat handlar om hur 

individen upplever möjligheten att påverka sin arbetssituation. De personliga behoven som 

individen uttrycker och den trygghet organisationen erbjuder för att omhänderta dessa privata 

och sociala behov påverkas till stor del i hur individen själv blivit behandlad. 

 

När officeren får en uppgift som inte utmanar eller kräver dennes fulla uppmärksamhet 

anpassar sig officeren till arbetsuppgiften och fokuserar på andra värden, till exempel familjen 

som återfinns i temat relation. Det som är viktigt i dessa situationer är den kommunikation 

mellan chef och medarbetare som behövs innan ett beslut om ändrade arbetsuppgifter tas, 

vilket görs för att synliggöra medarbetaren och tillåta en diskussion. Detta skapar känslan av 

delaktighet och förståelse för varför uppgiften har blivit tilldelad samt en acceptans för 

densamma.  

Vi ser att variationen får påverkan på framförallt hur den enskilde kan hantera sin privata 

livssituation. Med en anpassad arbetsuppgift och flexibel organisation tillåts den anställda att 

kunna balansera sin livssituation mot sin yrkesroll utan att detta står i konflikt med varandra. 

Något som återfinns i Södermyr & Sturesson (2018) studie Ska vi göra slut. 

 

I vårt arbete med, och analys av resultatet framträder ett behov av balans – den balanserade 

uppfyllelsen, vårt huvudtema (core variable). Detta självförverkligande av de egna behoven är 

enligt oss sättet den taktiske officeren tycks ha motiverat sig att faktiskt arbeta vidare i tider 

av osäkerhet eller förändring. Vi menar i vår analys och modell att summan av temana inte 

nödvändigtvis är konstant utan snarare är dynamiska och förändras beroende på var officeren 

är i livet och vilka behov den har. Exempelvis kan en familjesituation kräva mer tid för 

privatlivet och då är det positivt om arbetet är av sådan art att det medger mer tid hemma, 

exempelvis färre övningar och tjänsteresor. Det viktiga är ändå att summan av de olika teman 

"fyller glaset”, för att väga upp de negativa faktorerna. Nedanstående bild illustrerar hur vi ser 

på sambandet mellan de olika teman vi har identifierat och hur dessa kan variera över tiden 

för att uppnå balansen och motivationen att stanna kvar i Försvarsmakten. 

 
Figur 7 Modell: Balanserad uppfyllelse 

Vi menar att det i begreppet balans handlar mer om var individen är i livet.  Oaktat var 

individen befinner sig i livet kommer det individuella behovet och dennes uttryckta vilja se 

annorlunda ut beroende på yttre faktorer. Individen och dennes balans i yrkeslivet handlar 

ytterst om hur de fyra temana vi identifierat i analysen, samspelar med varandra.  

Försvarsmakten kan som arbetsgivare mer eller mindre omhänderta och bädda för detta 

faktum genom en uppdragsstyrd taktik och ledarskapsprofil.  

I och med att den taktiska officerens liv förändras, ändras även dennes prioriteringar.  
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Som 23-årig fänrik handlar det enligt oss inte alltid främst om att bilda familj utan snarare om 

att känna en personlig uppfyllelse av att utsättas för prövningar i sin befattning och genom 

internationella insatser prövas och uppleva ett “egocentriskt äventyr”.  

 

I takt med att dennes liv förändras hamnar mer fokus vid att tillsammans med en livspartner 

uppleva och bilda familj. I detta skede blir behovet av variation och uppfyllelse svagare till 

förmån för en tydlig, öppen och långsiktig avsikt från högre chef i form av beslut och 

inriktning. Vi ser här hur officerens särintressen skiftar och i takt med att denne förändrar sin 

livssituation, barn som flyttar ut eller förhållanden som inte håller, förändrar sina livsmönster 

och genom andra områden finner nya motivationsfaktorer. 

 

Den inre motivation som visas i figur 8 förändras med tiden och så länge den tillgodoser 

individens egna intresse och livssituation stannar medarbetaren kvar i Försvarsmakten. Vi ser 

att när officeren guidas längs denna utstakade väg och kliver vidare i sin karriärstege finner 

denne balans mellan yrkesliv och privatliv, chefskap och kamratskap, teori och praktik, 

skrivbord eller snöblask.  

 

När vi ser på ordet balans och hur det står i proportion till den taktiska officerens personliga 

självförverkligande handlar det lika mycket om att reflektera över när det råder obalans. När 

individen kliver utanför den utstakade vägen och går vilse i dessa teman. 

Denna obalans tar sitt uttryck i några gemensamma nämnare. Obalansen uppstår när officeren 

saknar delaktighet och medinflytande, eller när den upplever sig felbehandlad och detta går ut 

över privatlivet.  

Om arbetsuppgifter hela tiden kommer med korta tidsförhållanden eller då officeren upplever 

att belastning, tid och andra faktorer inte stämmer med den ställda uppgiften infinner sig, den 

av oss, identifierade obalansen mellan de positiva och negativa faktorerna. Detta har en 

avgörande betydelse för om officeren söker sig utanför organisationen. 

 

Vi menar, som beskrivits ovan, att det hela tiden handlar om att låta positiva faktorer “fylla 

glaset” så inte denna obalans uppstår. Vidare menar vi att individen, gruppen och familjen i 

vissa skeden kan ta tider av denna obalans eller skiftat fokus, dock uppstår känslan av 

ifrågasättande och osäkerhet. Det är i dessa tider av osäkerhet individen blir mer receptiv för 

andra yrkesval eller erbjudanden. I vår modell har vi försökt beskriva hur vi ser den 

balanserade uppfyllelsen förändras med tiden.  

 

I Figur 8 vill vi illustrera hur detta kan ta sig uttryck. Grafen är inte en statistisk beskrivning, 

snarare en grafisk förklaring till vad vi tolkat utifrån våra respondenters intervjusvar. Vi vill 

med denna figur förklara hur individen i början av anställningen troligtvis har ett annat fokus 

än vad denne upplever under sin karriär till pension.  

I takt med barnafödelse och familjebildningarna har våra respondenter t.ex gett uttryck för hur 

anställningen i försvarsmakten gett möjlighet att hålla detta glas fullt och skapa en helhet.  

Kommunikation, relation, uppfyllelse och variation är de identifierade temana enligt ovan 

som tillsammans bidrar till denna helhet. 
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Figur 8 Illustration över sambandet mellan identifierade teman och hur de kan variera i storlek över tid kopplat till modellen 

Vi menar att chefer och organisation här kan påverka situationen och i förlängningen förbättra 

förutsättningarna för att behålla de taktiska officerarna. Individens behov och chefens 

lyhördhet för detta är det som blir avgörande. Som chef i organisationen ställs stor vikt vid att 

man likt teorin om det utvecklande ledarskapet hörsammar individens behov av tydlighet och 

långsiktighet.  

 

Att som chef bejaka, bevaka och bädda för att individen längs karriären kommer ha olika 

behov i olika skeden av livet. Den unga och oerfarna kommer mest troligt alltid kräva mer 

uppskattning och bekräftelse i uppgiftens lösande för att få samma belöning som den erfarna 

får av samma uppgift. Vi tror att vi som individer i Försvarsmakten i grund och botten söker 

en utmaning. En utmaning där vi med tydlig och rak beslutskedja får möjlighet att faktiskt 

utvecklas i vår yrkesroll och som människor. Vi menar att Försvarsmakten bidrar som 

organisation till att skapa denna balans och i förlängningen får de anställda att känna en 

balanserad uppfyllelse. 
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6 Slutsats, rekommendationer och fortsatt forskning 
Denna studie har fokuserat på vad som motiverar den enskilde officeren och vad som gör att 

den fortfarande trivs i Försvarsmakten. Studien har genomförts vid tre olika förband där den 

gemensamma nämnaren för oss som gjort den, tillika respondenterna, alla har upplevt den 

turbulenta tiden i början av 2000-talet.  

Ambitionen med studien har varit att öka förståelsen för vilka faktorer som ligger bakom 

personalens trivsel och motivation för att kunna behålla de som redan finns inom 

myndigheten – Vad påverkar officerens vilja att stanna kvar i Försvarsmakten? 

6.1 Slutsats 

Vår slutsats kopplat till frågeställningen är följande; Officeren har ett behov av en balanserad 

uppfyllelse i vardagen, en balans mellan fyra huvudsakliga områden/faktorer vilka är 

Kommunikationen, Relationerna, Uppfyllelsen och Variationen i arbetslivet. 

Dessa fyra behöver inte vara konstant lika stora, utan varierar från officer till officer i tid och 

rum. De kan även variera för enskild officer genom dennes yrkesliv på grund av personliga 

förutsättningar. Genom att Försvarsmakten och dess chefer tillvaratar ovanstående 

områden/faktorer samt tar hänsyn till dem, kan det bidra till att stimulera officerarna att stanna 

kvar i organisationen. 

 

 Kommunikation i form av öppenhet, tydlighet och samspel mellan sig själv och sin 

chef. Chefer som är synliga i verksamheten, skapar tillit och förtroende för 

medarbetare där man på ett rakt och konstruktivt sätt kan ge och ta emot feedback i 

syfte att utveckla och utvecklas. Känslan av delaktighet och möjlighet att kunna 

påverka planering, utbildning, befattning och arbetsuppgift.  

Vi menar att chefer i alla led i större utsträckning måste bli medvetna om behovet av 

tydlighet och långsiktighet. Ett led i detta är att utveckla den individuella 

personalplaneringen. 

 

 Relationer på och vid sidan av arbetsplatsen i både den enskildes yrkesliv, det vill säga 

mellan kollegor och chefer, men även vid sidan av arbetet. Hur arbetet påverkar 

relationen för individen på ett fördelaktigt sätt. Förutsättningar att hantera “livets 

pussel” men fortfarande tjänstgöra i Försvarsmakten. Att den kamratskap som infinner 

sig i olika tider av påfrestning också blir till något positivt på lång sikt.  

 

 Den personliga uppfyllelsen i form av arbetsuppgiften, men även tillfredsställelsen i att 

se sig själv och andra utvecklas. Hur arbetet i sig ger en personlig kvittens och 

uppskattning då arbetstagaren känner sig omtyckt av människor runt sig. Att ha en 

känsla av ansvar med stor handlingsfrihet, att faktiskt fylla ett högre syfte i och med 

denna känsla, det vill säga, att bidra till försvaret av landet. 

Vi menar att de gemensamma övningarna, utbildningarna och insatserna ökar 

förtroendet för Försvarsmakten i samhället och därigenom stärker den sociala 

identiteten i officersyrket. 

 

 Variation i form av en varierande och flexibel arbetsplats samt uppgifter som tar 

hänsyn till de personliga behoven. Hur “äventyret” kan kombineras med utmaningen i 

arbetet. Hur arbetet inom Försvarsmakten faktiskt erbjuder de kontraster i vardagen 

som gör att den enskilde kan uppskatta tider av administration lika mycket som 

exercisen i snöblasket. Vi ser att den nya akademiseringen hämmar officerens syn på 



   
 

 

 
51 

möjligheten till variation i arbetet. Försvarsmaktens syn på taktiska officerare leder till 

att de hamnar bakom skrivbordet för tidigt utan att ha upplevt hantverket. 

 

Vi menar, som beskrivits ovan, att det handlar om att låta positiva faktorer “fylla glaset” så 

inte obalans uppstår, något vi uppfattar att Försvarsmakten inte lyckas med fullt ut idag. 

6.2 Rekommendationer till Försvarsmakten 

Vi hoppas med denna studie kunna bidra till forskningen kring motivationsteori och då 

framförallt sett till organisationens förmåga att behålla sin personal. Vår angreppsvinkel har 

varit en positiv sådan och därför önskar vi att man också med andra ögon kan se till hur en 

ansträngd organisation, likt Försvarsmakten, behåller sin personal. 

 

Några konkreta områden vi ser i denna studie att organisationen och dess chefer kan göra för 

att omhänderta samt tillgodose individernas behov av positiva faktorer är: 

 

 Överse vilka organisatoriska åtgärder som kan vidtas för att förenkla och minska den 

förvaltnings- och administrativa vardagen för första linjens chefer och mellanchefer. 
 Prioritera och tydliggöra, i alla led, uppgifter och resurser i syfte att minska pressen på 

den redan ansträngda organisationen.  
 Utveckla och förbättra delaktigheten och långsiktigheten för individens utveckling. 

Inse vikten av att i medarbetarsamtalen tala om, och kontinuerligt följa upp, framtida 

ambitioner (5-årsplanen) för individen.  
 Prioritera utveckling och utbildning i form av övningar av officerare i alla led – 

Officerarna bör i allt större grad ges möjlighet att öva i sina befattningar. 
 Chefer i alla led måste inse vikten av att visa uppskattning och intresse för individerna 

i organisationen, vilket innebär att de ges tid att i större utsträckning delta i 

verksamheten. 
 

Om Försvarsmaktens personal, chefer och anställda, är medvetna om samspelet kring- och hur 

ovanstående områden/faktorer påverkar varandra, kan denna modell utgöra underlag till hur 

det på ett bättre sätt går att omhänderta individens behov. Med denna modell i beaktning tror 

vi att både vi själva, som skrivit studien, samt våra kollegor i organisationen, kan förbättra 

förutsättningarna att behålla personalen. 

6.3 Förslag på vidare forskning. 

Denna studie är genomförd med en induktiv ansats. Vi har låtit empirin hjälpa oss att ta fram 

modellen. I syfte att förstärka den framtagna modellen kan det vara intressant att genomföra 

en deduktiv studie med modellen som utgångspunkt. Det kan förstärka modellen genom att 

påvisa tillförlitligheten. Detta kan i sin tur användas vidare inom Försvarsmakten för att förstå 

vilka faktorer som är viktiga för officerare att stanna kvar i myndigheten. Urvalet i denna 

studie har i stort sätt samma förutsättningar privat, och många års tjänstgöring bygger 

dessutom upp en stor kompetens som kan vara svår att ersätta. Därav viktigt att modellen 

finns och är verifierad så Försvarsmakten inte förlorar mer medarbetare än nödvändigt. 

 

Det finns inom Försvarsmakten även problem med att bibehålla sina anställda soldater. Därför 

kan det vara intressant att genomföra en studie likt denna som syftar till att undersöka vilka 

faktorer som påverkar de anställda soldaterna att fortsätta arbeta kvar. Det kan vara troligt att 

den modellen ser annorlunda ut eftersom en soldat inte har tjänstgjort lika länge som urvalet 

av officerare i denna studie, samt att deras livssituation troligtvis ser annorlunda ut. 
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Studien kan även utökas till att omfatta fler förband så samtliga vapengrenar ingår. I denna 

studie finns inte marinen representerad och intresset bör främst riktas mot de sjögående 

enheterna inom marinen som präglas av mycket frånvaro från hemmet på grund av tiden till 

sjöss.  

 

Modellen kan användas som grund för en kvantitativ studie i syfte att fastställa hur vida den 

demografiska fördelningen i detta fallet ser likadan ut och i sådana fall, hur eventuella 

avvikelser påverkas av eller fördelas enligt de olika vapengrenarnas specifika förutsättningar. 

Vidare vore det intressant att lyfta studien till blåljusmyndigheter som genomgått liknande 

förändring under 2000-talet, likt polismyndigheten.  
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Bilaga Intervjuunderlag 
Här presenterar vi hur intervjuerna är uppbyggda och vilka frågor vi ställt. I och med att 

intervjuerna har varit semistrukturerade har intervjuerna blivit individuella, då vi inte strikt 

förhållit oss till intervjuunderlaget. 

 

Inledning 
1. Vilket år påbörjade du din anställning som officer? 

2. Hur kom det sig att du valde att jobba som officer? 

3. Kan du kort redogöra för vad du gjort inom Försvarsmakten? 

 

Tema arbetsplats 
1. Hur uppfattar du Försvarsmakten som arbetsgivare? 

2. Beskriv Försvarsmakten som arbetsplats? 

Vad är viktigt för att trivas på arbetsplatsen? 

3. Vad är viktigt för dig, för att det ska vara en bra arbetsplats? 

4. Berätta om vad som motiverar dig på arbetsplatsen? 

5. Hur upplever du samarbetet mellan förbandets olika enheter? 

Hur tror du samarbetet kan göras bättre? 

6. Hur upplever du förhållandet mellan din egna enhet och förbandsledningen? 

7. Vad tycker du om att jobba i Försvarsmakten? 

Vad är särskilt bra/dåligt? 

Om du får ändra något i organisationen, vad skulle det vara? 

8. Upplever du att stämningen inom FM har förändrats? 

 

Tema arbetskollegor 
1. Berätta om hur du upplever samarbetet med din chef? 

2. Hur upplever du att din kompetens omhändertas? 

3. Berätta om hur du upplever samarbetet och umgängestonen mot varandra?  

4. Hur upplever du att feedback ges inom arbetslaget, och hur utvecklar det er?  

5. Vilken är den största anledningen att du jobbar i Försvarsmakten? 

6. Anordnar ditt förband några aktiviteter på fritiden?  

Deltar du på dem? 

7. Anordnar din arbetsgrupp några aktiviteter på fritiden 

Deltar du på dem 

Tema stanna/sluta 
1. Har du någon gång funderat på att lämna Försvarsmakten? 

Varför stannade du kvar? 

2. Finns det något avslutande som du tror kan vara bra för oss i vårt arbete? 
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Bilaga Samtyckesformulär 
 

Studien följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär följande: 

 

 Du informeras om syftet med studien. 

 Du upplyses om att ditt deltagande är frivilligt och att du har möjlighet att avbryta din 

intervju närsomhelst. 

 Du behandlas konfidentiellt och inhämtad information förvaras på sådant sätt att 

obehöriga inte ges tillgång till den. 

 Insamlade data kommer endast användas för denna studie 

 Du kommer, om du vill, få ta del av studien innan den publiceras. 

 

Intervjun spelas in för att säkerställa att viktig information inte försvinner. 

Därefter kommer intervjuaren genomföra transkribering av hela intervjun. 

Du kommer, om du vill, få ta del av transkriberingen innan fortsatt behandling av intervjun. 
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